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Datum: 27e maj 2014 

Kurs: 4FE12E 

Författare: Anders Hellström & Emil Magnusson 

Handledare: Pia Nylinder 

Examinator: Fredrik Karlsson 

Bakgrund: Denna uppsats är en hälsoekonomisk utvärdering och utförs på uppdrag 

av Landstinget Kronoberg som överväger att införa ny metod för att förebygga 

ohälsosam alkoholkonsumtion. Denna metod innebär att patienter får 

alkoholrådgivande samtal när de besöker primärvården, vilket påvisats resultera i 

positiva hälsoeffekter. För att möjliggöra ett sådant införande behöver Landstinget 

Kronoberg ett hälsoekonomiskt beslutsunderlag.  

Syfte: Studien syftar till att utveckla en kalkylmodell för att mäta hälsoekonomiska 

effekter i sjukvården när alkoholkonsumtionen minskar till följd av korta 

alkoholrådgivande samtal i primärvården. Vidare syftar studien till att utreda om 

Landstinget Kronoberg behöver ytterligare finansiering för att införa dessa 

alkoholrådgivande samtal.  

Metod: För att uppfylla studiens syfte har den hälsoekonomiska analysmodellen 

kostnadsintäktsanalysen använts.  Den empiriska datan har hämtats ifrån dokument i 

form av register och databaser, detta har kompletterats med intervjuer av personer i 

Landstinget Kronoberg. 

Slutsats: Resultatet av denna uppsats hälsoekonomiska kalkyl visar att ett införande 

av alkoholrådgivande samtal i primärvården inte är lönsamt ur ett organisatoriskt 

sjukvårdsperspektiv. Detta innebär att Landstinget Kronoberg enligt denna 

hälsoekonomiska kalkyl, inte kommer kunna införa alkoholrådgivande samtal utan 

att det kräver ytterligare finansiering.  

Nyckelord: Hälsoekonomi, Alkoholrådgivande samtal, Hälsoekonomisk 

utvärdering, Hälsoekonomisk kalkyl, Kostnadsintäktsanalys 
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Abstract 

Examensarbete för controllerinriktningen på Civilekonomprogrammet, 

30 hp 

Title: En hälsoekonomisk utvärdering av alkoholrådgivande samtal  

Date: 27
th

 of May 2014 

Course: 4FE12E 

Authors: Anders Hellström & Emil Magnusson 

Mentor: Pia Nylinder 

Examiner: Fredrik Karlsson 

Background: This paper is a health economic evaluation, which is made on behalf 

of Landstinget Kronoberg. They are considering introducing a new method in order 

to prevent unhealthy alcohol consumption. This method involves that patients 

should receive alcohol counseling when they visit the primary care, which is proven 

to result in health benefits. In order to implement the counseling Landstinget 

Kronoberg needs a health economic evaluation in order justify the implementation.  

Purpose: The purpose of the study is to create a calculus model in order to measure 

the health economic effects when alcohol consumption decreases as a result of brief 

alcohol counseling in the primary care. The purpose is also to investigate whether 

Landstinget Kronoberg needs additional funding to implement these alcohol 

counseling. 

Methodology: In order to fulfill the purpose of the study the health economic 

analysis model cost-benefit analysis has been used. The empirical data has been 

derived from documents such as registers and databases, this has been 

complemented with interviews of people in Landstinget Kronoberg. 

Conclusion: The study concludes that the implementation of alcohol counseling is 

not profitable seen from an organizational health perspective. Landstinget 

Kronoberg will not, according to this health economic calculus, be able to 

implement the alcoholic counseling without acquiring additional funding. 

Keywords: Health Economics, Alcohol Counseling, Health Economic Evaluation, 

Health Economic Calculus, Cost-Benefit Analysis 
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Förord 

Den här hälsoekonomiska utvärderingen är skriven som ett examensarbete på 

civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Den är också skriven utifrån ett 

uppdrag initierat av folkhälsoenheten på Landstinget Kronoberg. Vi vill tacka Sara 

Maripuu och Elisabet Flennemo som har varit våra kontaktpersoner på 

folkhälsoenheten. De har med sitt stora engagemang och professionella bemötande 

väglett oss i vårt arbete. Vi vill även tacka vår examinator Fredrik Karlsson samt 

våra opponenter som genom tips och råd hjälpt oss i vår skrivprocess. Ett speciellt 

tack riktas till Pia Nylinder som gett oss stort stöd i sin roll som handledare. Hon 

har genom att dela med sig av idéer och konstruktiv kritik varit direkt avgörande för 

genomförandet av denna uppsatts.  
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1 

Inledning 
 

I inledningskapitlet introduceras begreppet hälsoekonomi och den 

svenska sjukvårdens historiska ekonomiska utveckling presenteras. 

Detta följs av en kort genomgång av alkoholens kostnader, vilket mynnar ut i en 

problematisering av ämnet. I problematiseringen lyfts uppsatsens praktiska och 

teoretiska relevans fram vilket utgör grunden för uppsatsens problemfrågor och 

syfte. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition. 

 

Denna uppsats är en hälsoekonomisk utvärdering som genomförs på uppdrag av 

Landstinget Kronoberg (LTK) och handlar om att utforma en kalkylmodell. 

Kalkylmodellen ska användas för att mäta de hälsoekonomiska effekter LTK kan 

förvänta sig få inom landstingsorganisationen, om de inför korta rådgivande samtal 

kring alkoholbruk i primärvården.  

1.1 Bakgrund 
Det område som undersöker hur samhällets begränsade resurser ska fördelas och 

användas i hälsofrämjande syfte kallas hälsoekonomi och är en gren från 

nationalekonomin. Hälsoekonomi började diskuteras när Kenneth Arrow 1963 skrev 

artikeln “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care” (Ferraz-Nunez 

& Karlberg, 2012; Arrow, 1963). I den klassiska nationalekonomin antas människan 

kunna ta rationella beslut givet att all information finns tillgänglig (March & Simon, 

1958). Arrow (1963) beskriver hur hälsoekonomin skiljer sig ifrån den klassiska 

nationalekonomin i detta avseende. Då en patient inte har samma medicinska 

kunskaper som en läkare blir det svårt för patienten att bedöma de vårdalternativ 

som finns sett till kostnad och behandlingsresultat. Det innebär att patienter inte 

kommer kunna fatta rationella beslut trots att all information finns tillgänglig 

(Arrow, 1963). March & Simon (1958) förklarar att även om all information finns 

tillgänglig för att fatta rationella beslut, kan informationen vara så omfattande att 

människor inte klarar av att fatta dessa beslut. Därmed kan ett fritt marknadssystem 

inte fungera inom hälso- och sjukvården, menar Arrow, då patienten inte vet exakt 

vad han/hon efterfrågar eller vad det finns för utbud (Arrow, 1963).  Med anledning 

av detta bör hälsoekonomin jämföras med ekonomin för det politiska fältet.  
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Ekonomin i det politiska fältet utgår ifrån en gemensam ansträngning för att 

begränsade resurser ska göra så stor nytta som möjligt (Ferraz-Nunez & Karlberg, 

2012). Hälso- och sjukvården förbrukar en stor del av samhällets gemensamma 

resurser och påverkar dessutom många människors liv och hälsa. Detta gör att 

vårdens resurser bör används på ett tillfredställande sätt för att generera så hög nytta 

och så positiva hälsoeffekter som möjligt (Anell, 2009).  

 

Det traditionella ekonomistyrsystemet för svensk sjukvård har byggt på 

resursutdelning efter behov. Detta har visat sig vara problematiskt när behoven 

vuxit snabbare än resurserna (Aidemark, 1998). Kostnaden för sjukvård har 

historiskt ständigt ökat till följd av att Sveriges befolkning blivit allt äldre och 

rikare. Äldre människor tenderar att belasta sjukvården i högre grad än yngre, och 

en rikare befolkning tenderar till att prioritera välfärdstjänster mer än en mindre rik 

befolkning. Dessutom tillhör sjukvården undantaget ifrån andra områden där teknisk 

utveckling minskar kostnader. Inom sjukvården innebär teknisk utveckling ökade 

kostnader. Detta beror på att fler sjukdomar kan behandlas bättre, mer komplicerade 

kirurgiska ingrepp kan utföras samt att allt fler bättre mediciner kan utvecklas. 

Därmed har fler människor fått tillgång till allt bättre vård, men det har också 

inneburit kostnadsökningar för svenska landsting (Anell & Gerdtham, 2010). 

 

För att minska dessa kostnadsökningar har det ställts krav på effektiv 

resurshantering i sjukvården (Brodin & Andersson, 1998). Exempelvis infördes en 

hälso- och sjukvårdslag år 1982 vilket innebar att de svenska landstingen fick 

totalansvar för sjukvårdens styrning och effektivitet (Carlsson et al., 1995). Under 

1990-talet och 2000-talet ökade pressen för att öka sjukvårdens kostnadseffektivitet 

ytterligare, vilket har lett till att varje vårdenhet på Sveriges landsting fått ett 

resultatansvar (Anell, 2005). Dessa vårdenheter arbetar aktivt med att hitta effektiva 

lösningar för att klara av att driva sin verksamhet med givna budgeterade resurser. 

Resurserna bestäms efter varje vårdenhets prestationer och syftet är att ekonomiska 

incitament ska utnyttjas för att höja produktiviteten. Alla kostnadsökningar beror 

inte på fler och bättre behandlingar och det är inte heller dessa kostnadsökningar 

som ska minskas med ekonomiska incitament. Istället handlar det om att få 

vårdenheter att anstränga sig för att göra så mycket som möjligt med de resurser de 
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har för att öka produktiviteten (Aidemark, 1998). Korobkin (2014) förklarar att de 

ökande kostnaderna inom sjukvården bör hanteras, annars kommer det leda till att 

samhället allokerar mer resurser till vården än vad som är optimalt.  

 

Att hitta lösningar för att begränsa sjukvårdens kostnadsökningar har sedan 1960-

talet varit föremål för hälsoekonomin, vilket har skett och sker parallellt med att den 

medicinska utvecklingen går framåt. (Carlsson et al., 1995). Som ett resultat av 

medicinsk utveckling ställs sjukvården ständigt inför förslag på nya metoder och 

tekniker. Dessa kan vara effektiva i medicinsk bemärkelse, exempelvis genom att 

fler blir botade, men bör också vara effektiva i en hälsoekonomisk bemärkelse för 

att införas i sjukvården. En viktig fråga att ställa sig är vilka ytterligare kostnader 

medför den nya metoden? Svaret på denna fråga bör sedan ställas i relation till de 

positiva hälsoeffekter den medför (Christell et al. 2012). Denna typ av jämförelse 

mellan två eller flera alternativ kallas hälsoekonomisk utvärdering, där både 

kostnader och effekter tas hänsyn till för att avgöra vilken metod som bör väljas 

(Anell, 2009). 

 

Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att skapa en så effektiv användning av 

vårdens tillgängliga resurser som möjligt (Bernfort, 2009). Det är en metod för att 

se till att finansieringen av vården sker på det sätt som genererar mest nytta i form 

av positiva hälsoeffekter. Hälsoekonomiska utvärderingar berör hur förbättringar 

kan åstadkommas med avseende på finansiering, resursfördelning och 

resursutnyttjande (Anell, 2009). Ursprungligen så skapades hälsoekonomiska 

utvärderingar för att beräkna hälsoekonomiska effekter på en samhällsekonomisk 

nivå (Bernfort, 2009). Detta bottnar i att sjukvården har ett samhällsansvar, däremot 

bedrivs hälso- och sjukvård i sjukvårdsorganisationer. Exempelvis är en av 

hälsoekonomins stora frågor hur vårdresurser ska fördelas mellan olika 

verksamheter och tjänster. Detta blir delvis en organisatorisk fråga eftersom att det 

berör sjukvårdens budgetar. Ett resultat av detta har blivit att hälsoekonomiska 

studier allt mer används som en metod för att beräkna hälsoekonomiska effekter 

inom en sjukvårdsorganisation. En hälsoekonomisk studie på organisationsnivå kan 

exempelvis användas för att motivera omallokering av givna resurser, i syfte att 

effektivisera verksamheten. Görs detta är det dock viktigt att beakta sjukvårdens 
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samhällsansvar och ha förståelse för att de beslut som fattas ofta har effekter som 

uppstå utanför vårdsektorn (Anell, 2009). 

 

Denna uppsats är en hälsoekonomisk utvärdering som utförs på Landstinget 

Kronoberg (LTK) och har sin grund i en ny metod för att förebygga 

alkoholkonsumtion. Metoden för att minska alkoholkonsumtion har tagits fram av 

Cochrane Collaboration (2007) och innebär att korta alkoholrådgivande samtal i 

primärvården kan minska alkoholkonsumtionen. Metoden har tagits fram till följd 

av att alkoholkonsumtion är en källa till stora samhällsproblem. Enligt WHO (2011) 

är alkohol en av de huvudsakliga förklaringarna till många sjukdomar runt om i 

världen. Personer med en konsumtion över riskgränsen, två flaskor vin i veckan, 

stod för 3,8 procent av alla dödsfall i världen 2004 (WHO, 2011). Europa är den del 

av världen som det konsumeras störst mängd alkohol per invånare och följaktligen 

bidrar alkoholkonsumtion till stora samhällskostnader för regionen. En europeisk 

undersökning visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för alkohol ligger i snitt 

på 1,3 procent av ett lands genomsnittlig BNP (Andersson et al, 2012). Sveriges 

BNP uppgick 2012 till 3 550 miljarder kr, där 1,3 procent skulle motsvarar ca 46 

miljarder kr (ekonomifakta.se). Bruket av alkohol i Sverige 2008 uppskattades 

belasta sjukvård och socialtjänst med 5 respektive 8 miljarder kronor. Siffrorna 

varierar beroende på vilka variabler man väljer att ta med i uträkningen, men visar 

att alkoholbruk bidrar med en hög kostnad både för samhället och sjukvården 

(Glenngård et al., 2011). 

1.2 Problemdiskussion 
Alkoholbruk anses vara ett av Sveriges största folkhälsoproblem och är dessutom 

förknippat med höga kostnader för samhället. Dessa kostnader är spridda över 

många sektorer, där kostnader för vård och omsorg har beräknats stå för 84 procent 

av de direkta kostnader som samhället har till följd av alkoholbruk (Socialstyrelsen, 

2011). Enligt en studie gjord i Tyskland har cirka 21 procent av alla patienter inom 

sjukvården blivit behandlade för en sjukdom som kan relateras till alkohol (Gerke et 

al., 1997). 
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I en internationell studie gjord av Cochrane Collaboration (2007) har det påvisats att 

korta alkoholrådgivande samtal i primärvården kan minska alkoholkonsumtionen 

med i genomsnitt 12 procent bland de patienter som deltar i samtalen. I deras studie 

deltog 7619 personer med en genomsnittlig alkoholkonsumtion på 44,7 gram 

alkohol per dag, vilket motsvarar drygt tre och ett halvt glas vin per dag. Denna 

konsumtionsmängd minskades till i genomsnitt till 39,3 gram alkohol per dag, 

motsvarande drygt tre glas vin per dag, efter rådgivningssamtalen. När 

alkoholkonsumtionen i en befolkning minskar går det även att påvisa att alkohol 

som förklaringsgrad till vissa sjukdomar minskar (IHE, 2010). Med detta som 

bakgrund är det rimligt att tänka sig att svenska landsting kan reducera kostnader 

genom att införa rådgivande samtal. 

 

Endast en liten del (3 procent) av kostnaderna som kan relateras till 

alkoholkonsumtion inom hälso- och sjukvården i Sverige går att hänföra till 

förebyggande insatser (Socialstyrelsen, 2011). Eftersom förebyggande åtgärder 

gällande alkoholkonsumtion visat sig vara effektiva menar Socialstyrelsen (2011) 

att mer resurser bör läggas på dessa. Edwards et al. (2013) förklarar att vårdens 

intresse på senare tid gått ifrån att enbart söka kostnadseffektiva lösningar till att 

även leta kostnadsbesparande lösningar. Det borde därför finnas ett intresse att 

utreda dessa förbyggande områden djupare, för att hitta alternativ som kan bidra 

med kostnadsbesparingar. 

 

Denna uppsats ska utgöra ett beslutsunderlag för LTK.  De önskar införa korta 

alkoholrådgivande samtal i primärvården. Anledningen är att alkoholrådgivande 

samtal har påvisats resultera i positiva hälsoeffekter (Socialstyrelsen, 2011).  

Införandet av dessa alkoholrådgivande samtal kommer innebära att ytterligare 

resurser förbrukas i primärvården, där de alkoholrådgivande samtalen är tänkta att 

hållas (Elisabet Flennemo, folkhälsoutvecklare, 2014-02-04). 

 

Uppdraget i denna uppsats ligger i att ta fram en hälsoekonomisk kalkyl för att 

beräkna de kostnader och effekter som LTK kan förväntas få till följd av att införa 

alkoholrådgivande samtal i primärvården. Den hälsoekonomiska kalkylen ska 

fungera som beslutsunderlag i frågan om det, för LTK, är lönsamt att införa de 
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alkoholrådgivande samtalen. Är det lönsamt att införa dessa samtal kan LTK 

omallokera resurser för att finansiera dem. Det vill säga att de delar av LTK som får 

minskade kostnader till följd av de alkoholrådgivande samtalen också får minskade 

resurser till förmån för primärvården, som i sin tur får ökade kostnader till följd av 

samtalen.  Är det inte lönsamt införa samtalen måste LTK söka ytterligare 

finansiering utifrån. Det innebär att de bör motivera införandet av de 

alkoholrådgivande samtalen utifrån ett hälsoekonomiskt samhällsperspektiv. Detta 

genom att närmare undersöka vilka hälsoekonomiska konsekvenser samtalen får för 

samhället (Anell 2009). Denna uppsats berör dock alkoholrådgivande samtal ur ett 

sjukvårdsperspektiv, och undersöker därmed om samtalen kan införas enbart 

finansierade med LTK:s budgeterade resurser. 

 

Denna hälsoekonomiska studie bidrar till att utveckla en kalkylmodell för att få 

ytterligare kunskap om alkoholrådgivande samtals hälsoekonomiska effekter på en 

organisatorisk sjukvårdsnivå. Att det behövs mer kunskap om alkoholrådgivande 

samtals hälsoekonomiska effekter på en organisatorisk sjukvårdsnivå är tydligt. IHE 

(2010) beskriver hur deras rapport är den enda i Sverige som behandlar 

sjukvårdsekonomiska effekter vid minskad alkoholkonsumtion till följd av korta 

alkoholrådgivande samtal. De menar att detta inte är tillräckligt, bland annat 

fokuserar deras rapport enbart på hur dessa samtal kan minska läkemedelskostnader. 

Detta är bara en liten del av flera hälsoekonomiska effekter vilket innebär att deras 

rapport behöver kompletterats på många områden. Risken för att i olika 

hälsoekonomiska studier komma fram till olika resultat är hög. Detta beror på att 

olika författare väljer att avgränsa sig till olika områden, exempelvis organisation 

eller samhälle, och ofta görs ytterligare avgränsningar i dessa områden. Dessutom 

bygger olika hälsoekonomiska studier på olika antaganden av varierande kvalité 

vilket kan leda till olika resultat (Carlsson et al., 2006). Detta innebär att det är 

relevant att i vidare studier fortsätta arbeta med kalkylmodellutveckling för att få en 

tydligare bild av alkoholrådgivande samtals hälsoekonomiska effekter. Vår 

hälsoekonomiska utvärdering blir en av de få svenska utvärderingar som gjorts på 

området. Den ämnar bidra med en modell där potentiella kostnadsbesparingar för 

LTK ska fångas i form av minskade antal vårdbesök för vissa alkoholrelaterade 

sjukdomar. 
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1.3 Problemfrågor  
- Hur kan en kalkylmodell utvecklas för att beräkna de hälsoekonomiska effekter 

som uppstår hos LTK vid införandet av alkoholrådgivande samtal? 

 

- Vilka ekonomiska effekter för utvalda diagnoser gällande besök i sjukvården kan 

LTK räkna med vid ett införande av alkoholrådgivande samtal i primärvården? 

 

- Kan LTK införa de alkoholrådgivande samtalen utan att det kräver ytterligare 

finansiering? 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att utveckla en kalkylmodell för att mäta hälsoekonomiska 

effekter i sjukvården när alkoholkonsumtionen minskar till följd av korta 

alkoholrådgivande samtal i primärvården. Vidare syftar studien till att utreda om 

LTK behöver ytterligare finansiering för att införa dessa alkoholrådgivande samtal.  
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1.5 Disposition 

1 Inledning 
I inledningskapitlet introduceras begreppet hälsoekonomi och den svenska 

sjukvårdens historiska ekonomiska utveckling presenteras. Detta följs av en kort 

genomgång av alkoholens kostnader, vilket mynnar ut i en problematisering av 

ämnet. I problematiseringen lyfts uppsatsens praktiska och teoretiska relevans fram 

vilket utgör grunden för uppsatsens problemfrågor och syfte. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av uppsatsens disposition. 

 

2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs begreppet hälsoekonomi och vad en hälsoekonomisk 

utvärdering är. De fyra analysmodellerna CMA, CEA, CUA och CBA som används 

vid hälsoekonomiska utvärderingar presenteras tillsammans med deras för- och 

nackdelar. Detta följs av en presentation av de svårigheter och problem som 

förknippas med hälsoekonomiska utvärderingar. Även ett avsnitt som berör tidigare 

forskning gällande förebyggande insatser för alkoholbruk presenteras. 

Avslutningsvis sammanfattas kapitlet med val av analysmodell och en konceptuell 

utvärderingsmodell.  

 

3 Metod 

Metodkapitlet inleds med att presentera det tillvägagångssätt som används för att 

samla in nödvändig data och teori. Därefter beskrivs de kvalitetsaspekter som 

beaktats utifrån Drummonds checklista. Avslutningsvis beskrivs de forskningsetiska 

överväganden som gjorts i skapandet av denna hälsoekonomiska utvärdering. 

 

4 Metod för modellens komponenter 

Kapitlet tar upp de komponenter som ingår i den kalkylmodell som är kärnan av 

denna hälsoekonomiska utvärdering. Val och övervägande för vad som bör ingå 

och vad som bör uteslutas ur kalkylen diskuteras. Även definitioner och val av 

antagande diskuteras för att främja reliabilitet och öka förståelsen för studiens 

validitet. 
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5 Data för hälsoekonomisk analys 

I kapitlet presenteras den empirisk data som används i den hälsoekonomiska 

kalkylen. Denna består av olika kostnader för vård beroende på sjukdom med dess 

respektive DRG-kod. Även de ICD-koder som kopplats till respektive sjukdom listas 

och antalet patientbesök som finns registrerade under dessa i Kronobergs län. 

 

6 Hälsoekonomisk kalkyl 

I detta kapitel sammanställs den hälsoekonomiska kalkylen. De beräkningar som är 

gjorda beskrivs och förklaras med utgångspunkt i de överväganden och antaganden 

som gjorts i tidigare kapitel. Avslutningsvis presenteras resultatet av kalkylen. 

Kostnaden för att införa de alkoholrådgivande samtalen ställs mot den framräknade 

kostnadsbesparingen till följd av ett sådant införande. 

 

7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och analyseras den hälsoekonomiska kalkylen och dess 

resultat. Det sker utifrån aspekter såsom att kalkylen skulle kunna byggas ut med 

fler besparingsposter för LTK, att vissa antaganden har stor betydelse för kalkylens 

resultat och att de alkoholrådgivande samtalen får samhällseffekter. 

 

8 Slutsats 

Slutsatsen inleds med att ta upp uppsatsens syfte och problemfrågor för att sedan 

besvara problemfrågorna. Detta för att beskriva hur uppsatsens syfte har uppfyllts. 

Avslutningsvis ges utifrån uppsatsens slutsatser förslag på framtida forskning. 
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Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redogörs begreppet hälsoekonomi och vad en 

hälsoekonomisk utvärdering är. De fyra analysmodellerna CMA, CEA, 

CUA och CBA som används vid hälsoekonomiska utvärderingar presenteras 

tillsammans med deras för- och nackdelar. Detta följs av en presentation av de 

svårigheter och problem som förknippas med hälsoekonomiska utvärderingar. Även 

ett avsnitt som berör tidigare forskning gällande förebyggande insatser för 

alkoholbruk presenteras. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet med val av 

analysmodell och en konceptuell utvärderingsmodell.  

2.1 Hälsoekonomi 
Hälsoekonomi är i grunden en gren av nationalekonomin, där undersökningar berör 

hur samhällets begränsade resurser fördelas och förbrukas för hälsofrämjande 

insatser (Ferraz-Nunez & Karlberg, 2012). I den klassiska nationalekonomin antas 

människan kunna ta rationella beslut givet att all information finns tillgänglig 

(March & Simon, 1958). Prissättning i ett fritt marknadssystem bygger på 

antagandet om att rationella beslut tas när all information finns tillgänglig (Arrow, 

1963). För att förstå hälsoekonomin är det viktigt att förstå att vårdsektorn inte 

fungerar som ett renodlat marknadssystem (Brodin & Andersson 1998). Prissättning 

inom hälso- och sjukvården kan inte ske genom den klassiska nationalekonomiska 

utbud- och efterfråganmodellen (Arrow, 1963). Anledningen är att det finns en 

informationsasymmetri mellan patient och läkare. Patienter med begränsade 

kunskaper om sjukvård har svårt att bedöma de olika vårdalternativ som finns och 

kan därmed inte avgöra vad de är villiga att betala för en viss behandling. 

Schansberg (2014) menar att informationsasymmetrin mellan läkare och patient 

skulle kunna innebära att parterna med djupare medicinsk kunskap får en 

monopolistisk ställning gentemot övriga parter och därmed skapa en ineffektiv 

hälso- och sjukvårdsmarknad. Detta beror inte på att den medicinska informationen 

inte är tillgänglig för alla utan att snare på att det är tveksamt om människor kan 

tillgodogöra sig all tillgänglig information för att fatta rationella beslut. Det kan ses 

som en kritik mot den klassiska nationalekonomins antagande om människor 

förmåga att tillgodogöra sig information och agera rationellt (March & Simon, 
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1958). Patienter skulle i ett fritt marknadssystem få det svårt att fatta rationella 

beslut och bedöma de vårdalternativ som finns sett till kostnad och effekt. De skulle  

inte veta vad de efterfrågar eller förstå vad det finns för utbud (Arrow, 1963). 

Hälsoekonomin förstås enklast om man jämför den med ekonomin för det politiska 

fältet. De centrala frågorna berör hur de begränsade resurserna ska fördelas så att de 

gör så stor nytta som möjligt (Ferraz-Nunez & Karlberg, 2012).  

 

Att hälso- och sjukvårdssektorn är mer reglerad än andra branscher innebär också 

att utvärdering av hälsoekonomi skiljer sig ifrån klassisk ekonomisk utvärdering. 

Klassisk ekonomisk utvärdering är ofta baserad på måluppfyllelsemått så som 

exempelvis avkastning på investerat kapital (Brodin & Andersson, 1998). 

Vårdsektorn har behövt utveckla andra metoder för att beskriva, mäta och värdera 

förbrukningen av resurser (Feraz-Nunez & Karlberg, 2012). Att hitta väl fungerande 

mätinstrument för effektivt utnyttjande av resurser kan anses vara viktigare för 

organisationer som har liten eller ingen konkurrens. Anledningen är att dessa 

organisationer generellt har lägre produktionseffektivitet då de saknar press från 

konkurrenter, vilket innebär att de inte behöver jaga kostnader för att behålla 

marknadsandelar (Brodin & Andersson, 1998). 

2.2 Hälsoekonomisk utvärdering 
En hälsoekonomisk utvärdering är en utvärdering som syftar till att bidra med 

underlag för beslut gällande resursfördelning inom hälso- och sjukvården. Detta 

görs för att hälso- och sjukvården ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt. 

Alternativen som studeras kan exempelvis bestå av förebyggande program, hela 

verksamheter eller olika behandlingsmetoder (Drummond et al., 2005). Vanligtvis 

tas underlaget fram genom en jämförelse av minst två alternativ där kostnader och 

effekter beaktas. Ytterligare kostnader ska värderas i förhållande till ytterligare 

positiva hälsoeffekter. I och med detta kan hälsoekonomiska utvärderingar anses 

vara principiellt sett enkla. Det kan dock vara svårt att mäta resursförbrukningen 

samt att översätta en behandlings effekter till patientnytta, det vill säga värdet av 

behandlingen.  Anledningen är att effekterna ofta mäts i andra enheter än monetära 

termer, vilket innebär att det kan bli problematiskt att jämföra olika alternativ 

(Anell, 2009). 
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Figur 1: Hälsoekonomisk utvärderingsprocess 

Källa: Anell, 2009  

Följande fyra punkter är grundläggande utgångspunkter vid utarbetandet av 

hälsoekonomiska utvärderingar (Anell 2009): 

 

- Jämförelse av minst två alternativ   

- Begränsade resurser  

- Maximera patientvinster i form av hälsoeffekter       

- Val av perspektiv 

 

Jämförelse av minst två alternativ  

Att identifiera, mäta, värdera och jämföra kostnader och effekter av de alternativ 

som övervägs, är grundläggande för hälsoekonomiska utvärderingar (Drummond et 

al., 2005). Detta bör göras genom att identifiera flera (minst två) alternativ för att 

studera vilka kostnader och/eller effekter ett alternativ genererar om det väljs före 

ett annat (Anell, 2009). Ett alternativ kan inte bedömas om det inte relateras till ett 

annat (Drummond et al., 2005). Detta innebär därför att valet av 

jämförelsealternativ är väsentligt för den kalkyl utvärderingen vilar på. Om 

jämförelsealternativet är dåligt kan i princip vad som helst visa sig vara lönsamt i 

kalkylen (Anell, 2009). 
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Figur 2: Jämförelse av alternativ i hälsoekonomisk utvärdering 

Källa: Drummond et al., 2005 

 

Begränsade resurser        

Som tidigare nämnts handlar hälsoekonomin i stort om att förvalta samhällets 

begränsade resurser på ett så effektivt och hälsofrämjande sätt som möjligt (Ferraz-

Nunes & Karlberg, 2012). Hälsoekonomin har uppstått till följd av det faktum att 

hälso- och sjukvården använder sig av begränsade resurser (Jess & Westerlund, 

1999). De begränsade resurserna har alltid en alternativ användning, det finns alltid 

något annat man kan använda resurserna till, resursernas så kallade 

alternativkostnad. Att beakta alternativa användningsområden är nödvändigt för att 

den hälsoekonomiska utvärderingen ska bli meningsfull och visa på var tillgängliga 

resurser kan användas för att göra största möjliga nytta (Anell, 2009). 

 

Maximerapatientvinster i form av hälsoeffekter     

Alla hälsoekonomiska utvärderingar bör göras med utgångspunkt i att maximera 

patienters hälsoeffekter (Drummond et al., 2005). Det finns dock synsätt som kan 

förhindra att hälsoekonomiska utvärderingar görs med denna utgångspunkt. 

Exempelvis försöker politiker att tillgodose befolkningens önskningar. De stöter 

ofta på krav ifrån befolkningen i form av förbättrad tillgänglighet. Skulle 

investeringar göras med ökad tillgänglighet som huvudmål i hälso- och sjukvården 

skulle det kunna leda till att stora patientgrupper med små behov upplever ökad 

tillgänglighet på bekostnad av effektiv vård för mindre patientgrupper med stora 
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behov. Ett sådant förfarande skulle kunna resultera i stora negativa hälsoeffekter för 

patientgrupper med stora behov (Anell, 2009). Enligt Anell & Gerdtham (2011) är 

det ineffektiv behandling av sjukdomar som kostar hälso- och sjukvården mest, sett 

ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. 

 

Ett annat synsätt som kan förhindra att hälsoekonomiska utvärderingar görs med 

utgångspunkt i att maximera hälsoeffekter för patienter kan finnas hos chefer inom 

hälso- och sjukvården. Chefer för sjukhuskliniker och/eller avdelningschefer kan 

hellre se att avdelningen de ansvarar för expanderar eller åtminstone behåller sina 

resurser än att dela med sig till andra avdelningar som genererar högre positiva 

hälsoeffekter (Anell, 2009). 

 

Val av perspektiv  

Det är viktigt att göra tydliga avgränsningar för den kalkyl den hälsoekonomiska 

utvärderingen vilar på för att kunna tolka resultatet inom rätt ramar. Normalt finns 

två vägar att gå. Det första alternativet innebär att man utgår ifrån ett 

samhällsperspektiv och tar med alla relevanta kostnader och effekter oavsett vilken 

samhällssektor de berör. Det andra alternativet innebär att man utgår ifrån ett 

organisatoriskt sjukvårdsperspektiv. Med detta perspektiv beaktas endast de 

kostnader och effekter som har betydelse för hälso- och sjukvårdens budgetar. Det 

kan exempelvis göras för samtliga landsting, ett specifikt landsting eller inom ett 

sjukhus. Anledningen till att hälsoekonomer ofta förespråkar att hälsoekonomiska 

utvärderingar ska göras ur ett samhällsperspektiv grundar sig i att hälso- och 

sjukvården har ett samhällsansvar. Om man enbart beaktar kostnader och effekter 

som kan uppstå inom en begränsad del av samhället, så som hälso- sjukvården, kan 

det finnas en risk för att beslut tas som på en samhällsnivå får negativa 

konsekvenser. I vissa fall är samhällskonsekvenserna av olika alternativ kända eller 

oberoende av olika alternativ, vilket motiverar att en hälsoekonomisk utvärdering 

upprättas på en organisatorisk sjukvårdsnivå för att studera vad som är att anse som 

mest kostnadseffektivt. Det viktiga är att ha förståelse för vårdens samhällsansvar 

och vilka konsekvenser val som sker inom hälso- och sjukvården får för samhället 

(Anell, 2009). 
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2.3 Analysmodeller för hälsoekonomisk utvärdering 
Normalt sett används en av fyra olika analysmodeller vid hälsoekonomisk 

utvärdering, där de alla har samma tillvägagångsätt för kostnadssidan men skiljer 

sig i hur effektsidan hanteras. Detta innebär att den första modellen, 

kostnadsminimeringsanalysen, ingår i alla fyra modeller medan de tre sista även 

behandlar effekter, och detta på tre olika sätt (Drummond et al., 2005). 

 

 

Figur 3: De fyra analysmodellerna för hälsoekonomisk utvärdering 

Källa: Anell, 2009  

2.3.1 Kostnadsminimeringsanalys, CMA 

En kostnadsminimeringsanalys (Cost-Minimisation Analysis, CMA) är den enklaste 

av de fyra analysmodellerna och kan endast användas när effekterna mellan två 

alternativ är identiska (SBU, 2013). Den avgörande faktorn ligger därmed i 

resursförbrukningen, där det alternativet med lägst förbrukning blir det givna valet. 

Modellen blir centrerad kring kostnader, där den lägsta kostnaden är den som 

eftersträvas (Anell, 2009). 

 

Vilka kostnader ska tas med?          

Drummond et al. (2005) förklarar att alla kostnader som finns med i en 

kostnadsminimeringsanalys troligtvis har hamnat där efter att de beaktats i någon av 

följande fyra punkter: 

 

1. Vilket perspektiv görs analysen utifrån?  

Att ange vilket perspektiv utvärderingen sker utifrån har stor betydelse för vilka 

kostnadsposter som tas med analysen. En kostnad från ett perspektiv behöver inte 

vara en kostnad från ett annat. Exempelvis är a-kassa en kostnad för 
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försäkringskassan, vilket kan bli en indirekt kostnad för en operation men det är inte 

en kostnad för sjukvården. Vanliga perspektiv som antas vid hälsoekonomiska 

utvärderingar är samhällsperspektivet, hälso- och sjukvårdsperspektivet och 

arbetsgivarperspektivet (Drummond et al., 2005). 

 

2. Är jämförelsen begränsad till de studerade objekten?      

Om jämförelsen är begränsad till de studerade alternativen så kan kostnadsposter 

som är identiska oavsett val av alternativ uteslutas helt från modellen. Skulle 

modellen behöva utvecklas i framtiden skulle detta kunna motivera att vissa av 

dessa kostnader ändå tas med (Drummond et al., 2005). 

 

3. Är det möjligt att uppnå ett resultat som liknar det riktiga genom att använda 

färre kostnadsposter? 

Det är inte nödvändigt att göra analysen så komplex som möjligt. Går det att 

utesluta poster med liten effekt på modellen så underlättar detta för analysen. Detta 

gäller speciellt för mindre kostnader som är svåra att uppskatta (Drummond et al., 

2005). 

 

4. Vilken relativ storlek har de kostnader som studeras?    

Det är viktigt att ha förståelse för vilka kostnader som i förhållande till andra är av 

betydande storlek. Det är inte värt att ödsla tid på poster som har väldigt liten 

påverkan på modellen. I vissa fall går dessa siffror att hitta som sekundärdata från 

tidigare studier, vilket kräver betydligt mindre arbete (Drummond et al, 2005). 

 

Direkta kostnader  

Anell (2009) beskriver att direkta kostnader inom hälsoekonomin är de kostnader 

som direkt kan kopplas till en viss verksamhet eller en viss aktivitet. Inom hälso- 

och sjukvård är exempelvis kostnader för personal, utrustning, läkemedel och 

driftkostnader för anläggningar direkta kostnader (Anell, 2009). Begreppet direkta 

kostnader används i hälsoekonomin på ett liknande sätt som i företagsekonomin. 

Enligt Ax et al. (2009) definieras direkta kostnader inom företagsekonomin som de 

kostnader som i ett företags redovisning registreras direkt på ett kalkylobjekt. Det 

går att logiskt koppla en direkt kostnad till ett specifikt kalkylobjekt eftersom att det 

är där kostnaden har uppstått. 
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Indirekta kostnader 

I hälsoekonomin definierar man begreppet indirekta kostnader som 

samhällsekonomiska konsekvenser. Indirekta kostnader i hälsoekonomiska 

utvärderingar består framförallt av alternativkostnader som uppstår när exempelvis 

en individ drabbas av en sjukdom. Detta kan exempelvis vara produktionsbortfall på 

grund av att individen inte är kapabel till att arbeta. Den indirekta kostnaden är då 

summan av värdet på de varor och tjänster individen annars skulle producerat. 

Individens arbetsersättning från a-kassa blir även den en indirekt kostnad. I teorin 

bör alla indirekta kostnader som är kopplade till individens sjukdom beaktas, men i 

praktiken brukar oftast enbart den uteblivna produktionen beaktas då denna är 

förhållandevis enkel att fastställa (Anell, 2009). Begreppet indirekta kostnader 

definieras annorlunda i hälsoekonomin jämfört med företagsekonomin. I 

företagsekonomin är indirekta kostnader de kostnader som inte enkelt kan påföras 

ett visst kalkylobjekt. Vanligtvis fördelas dessa typer av kostnader på olika 

kalkylobjekt med hjälp av någon typ av fördelningsnyckel. Ett exempel på en 

kostnad som normalt benämns som en indirekt kostnad är administrationskostnad 

(Ax et al., 2009). 

 

Immateriella kostnader     

Immateriella kostnader är de kostnader som är svåra att mäta och värdera, 

exempelvis smärta och lidande hos patienter. Dessa kostnader är subjektiva och 

brukar därför inte skrivas ut i monetära termer. Immateriella kostnader har inte en 

avgörande roll för kalkylers utförande men de är viktiga att beakta (Drummond et 

al., 2005). 

 

Diskontering 

Diskontering innebär att framtida värden för både kostnader och intäkter diskonteras 

med en kalkylränta. Denna ränta är baserad på kompensation för väntan, för 

förlorad köpkraft samt för risk (Yard, 2001). Ferraz-Nunez & Karlberg (2012) 

presenterar två liknande argument för att beskriva vikten av diskontering, 

tidspreferensansatsen och investeringsansatsen. Tidspreferensansatsen innebär att 

individer värderar pengar i handen idag högre än imorgon. Detta förklaras med en 

konsumtionsökning per capita över tid, vilket innebär att det finns en avtagande 
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marginalnytta för individers konsumtion. En annan förklaring är individers 

osäkerhet om framtiden. Investeringsansatsen går ut på att individer har godare 

handlingsmöjligheter ju tidigare de får tillgång till ett penningbelopp. Pengarna går 

exempelvis att sätta in på en bank vilket genererar avkastning, givet att räntan är 

högre än inflationen (Ferraz-Nunez & Karlberg, 2012). 

 

I hälsoekonomiska utvärderingar där kostnader och effekter inte uppstår samtidigt 

bör diskontering användas. Detta är väsentligt för att kunna ställa kostnaden för ett 

alternativ i relation med den effekt alternativet genererar. Dessutom bör olika 

alternativ vars kostnader och effekter inte uppstår samtidigt diskonteras för att göra 

en jämförelse möjlig. I svenska hälsoekonomiska utvärderingar används vanligtvis 

en kalkylränta på 3 procent (Anell, 2009). 

 

Fördelar med kostnadsminimeringsanalys        

Det som förespråkar användandet av en kostnadsminimeringsanalys är att 

analysmodellen är enkel att genomföra och att resultatet är lättolkat. 

Kostnadsminimeringsanalysen förutsätter att effekten av de olika alternativen är 

densamma, vilket gör att enbart kostnader behöver undersökas. Detta innebär 

därmed att inga effektmått används. På så vis har man undvikit problematiken som 

rör översättningen av effekter som ofta mäts i med andra mått än monetära termer. 

Att dra slutsatser ifrån analysen blir också enkelt då det alternativet med lägst 

kostnad bör väljas (Anell, 2009; Drummond et al., 2005). 

 

Nackdelar med kostnadsminimeringsanalys        

Även om kostnadsminimeringsanalys är den enklaste analysmodellen av de fyra så 

finns det flera fallgropar och nackdelar med att använda denna modell. En vanlig 

fallgrop är att glömma ta med alla relevanta kostnader i modellen (Anell, 2009). 

Den vanligaste förklaringen till varför kostnadsminimeringsanalys är den minst 

populära analysmodellen är att den inte beaktar effekter. Det är väldigt ovanligt att 

två alternativ har exakt samma effekt vilket är den enda anledningen till att enbart 

analysera kostnader. Därför behövs det oftast en annan analysmodell som även 

beaktar effekter för att skapa beslutsunderlag för sjukvården (Drummond et al., 

2005). 
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2.3.2 Kostnadseffektanalys, CEA 

En kostnadseffektanalys (Cost-Effectiveness Analysis, CEA) är en hälsoekonomisk 

analysmodell där både kostnader och effekterna av två eller fler alternativ jämförs. 

Här används alla områden från kostnadsminimeringsanalysen för att beräkna 

kostnadssidan (Drummond et al., 2005). Modellen strävar efter att hitta det mest 

kostnadseffektiva alternativet, som uppnås genom en lägre kostnad och/eller med en 

bättre effekt. Vanligtvis är de alternativ som anses mer effektiva också mer 

kostnadskrävande. Nedan presenteras en matris innehållande de nio resultat en 

jämförelse mellan två alternativ kan resultera i (SBU, 2013): 

 

 

Figur 4: Analysmatris för kostnadseffektanalys, jämförelse av behandlingsalternativ 

Källa: SBU, 2013 

 

Uppkommer resultat 2, 3 eller 6 anses den gamla behandlingsmetoden vara 

kostnadseffektiv och rekommendationen blir således att inte införa den nya 

behandlingsmetoden. Uppkommer istället resultat 4, 7 eller 8 anses istället den nya 

behandlingsmetoden vara kostnadseffektiv och rekommendationen blir därmed att 

införa den nya behandlingsmetoden. Är det så att resultat 5 uppkommer föreligger 

det ingen skillnad mellan den gamla och nya behandlingsmetoden, resultat kan 

därför inte användas för att rekommendera någon av behandlingsmetoderna. Skulle 

analysen resultera i resultat 1 eller 9 bör ytterligare analyser göra och inte heller här 

kan resultatet användas för en rekommendation (SBU, 2013). 

 



 

 

 
Teoretisk referensram 

 

  

20 

I internationella termer används en kvot som kallas ICER, incremental cost-

effectiveness ratio, för att fastställa kostnadseffektiviteten (Anell, 2009). Detta är en 

kvot mellan kostnadsskillnaden och effektskillnaden för två alternativa metoder 

(SBU, 2013). 

 

Figur 5: ICER-beräkning, egenkonstruerad figur 

 

Kostnad A står för den kostnad som är förknippad med alternativ A och kostnad B 

står för den kostnad som är förknippad med alternativ B. På samma sätt står effekt 

A för den effekt som är förknippad med alternativ A och effekt B för den effekt som 

är förknippad med alternativ B. ICER anger därför den kostnad för ytterligare en 

enhet effekt, exempelvis ytterligare levnadsår, som uppstår om man väljer att byta 

från alternativ A till alternativ B. Här definieras alternativ B som kostnadseffektiv 

om samhället är villig att betala för den ytterligare effekt som är högre än vad 

alternativet kostar per enhet effekt (SBU, 2013). 

 

Användning av CEA           

CEA används vanligtvis av beslutsfattare med en given budget och ett begränsat 

antal alternativ för ett visst område (Drummond et al., 2005). Effekterna mäts inte i 

monetära termer och resultatet presenteras ofta i ICER-kvoten. Beroende på vilket 

område analysen utförs på så kan kvoten variera allt ifrån vunna levnadsår, 

smärtfria dagar, minskade vårddagar etc. (Anell, 2009). CEA svarar på vilket som är 

det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå ett mål med det valda effektmåttet 

(Ferraz-Nunez & Karlberg, 2012). 

 

Fördelar med CEA  

Den huvudsakliga fördelen med en CEA är att modellen försöker maximera en 

effekt givet en viss mängd resurser. Det går även att sätta mål i termer av olika 

effekter, för att sedan räkna ut vilka alternativ som är de mest kostnadseffektiva 

(Ferraz-Nunez & Karlberg, 2012). Därmed är modellen väldigt användbar när det 

finns ett entydigt behandlingsmål (Drummond et al., 2005). 
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Nackdelar med CEA 

Nackdelen med CEA är den fokusering som sker kring just den utvalda effekten 

som studeras. Exempelvis kanske en effekt räknas i hur längre en människa lever 

genom att få en viss behandling, men ingen hänsyn tas till hur den behandlade mår 

under den tiden. Lever en människa två år till med en behandlingsmetod men är 

svårt sjuk under denna period så ger de negativa effekterna inget utslag i en CEA. 

Kritiken för CEA brukar därmed hamna på hur den valda effekten mäts, inte hur det 

ekonomiska underlaget ser ut (Drummond et al., 2005). Ferraz-Nunez & Karlberg 

(2012) menar att CEA har ett begränsat värde för beslut om resursfördelning. 

Anledningen är att CEA enbart kan jämföra olika sätt att påverka samma effekt 

vilket begränsar analysmodellens användningsområde. 

2.3.3 Kostnadsnyttoanalys, CUA 

En kostnadsnyttoanalys (Cost-Utility Analysis, CUA) är ytterligare en analysmodell 

för hälsoekonomisk utvärdering som tar hänsyn till livslängd och livskvalitet. 

Måttet som används kallas för QALY och står för Quality Adjusted Life Years. 

Denna metod gör att antalet levnadsår justeras i förhållande till hälsorelaterad 

livskvalitet (Ferraz-Nunez & Karlberg, 2012). 

 

QALY 

Införandet av QALY kom redan på 60-talet, då läkare upptäckte att personer som 

genomgick njurtransplantationer med dialys fick en högre livskvalitet än de utan 

dialys. Forskare uppskattade att de med dialys hade ca 25 procent högre livskvalitet. 

Uträkningar gjordes där denna livskvalité justerades mot antalet levnadsår 

(Drummond et al., 2005). QALY blev ett sätt att värdera en människas hälsa mellan 

0 (död) och 1 (högsta livskvalitet) under ett år. Livskvalitén i procent multipliceras 

med antalets levnadsår för att ge ett QALY-värde. Exempelvis ger fyra år med 50 

procent nedsatt hälsa två QALY. Till skillnad från en CEA så får ett alternativ med 

samma kostnad, samma livslängd men med en högre livskvalité ett högre värde i en 

CUA (Ferraz-Nunez & Karlberg, 2012).  

 

Skattning av livskvalitet går att göra på flera sätt, men en vanlig metod är att 

använda skalor där individer får markera mellan 1 till 100 på en skala när de blir 

tillfrågade hur de mår. Metoden är inte helt fläckfri då värderingar och 
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uppfattningar varierar hos individer (Drummond et al., 2005). En liknande metod är 

EQ-5D, men istället för skalor så får individen bocka i en ruta som svar på en 

hälsorelaterad fråga (Anell, 2009). 

 

Användning av CUA 

Drummond et al. (2005) menar att CUA i huvudsak ska användas när hälsorelaterad 

livskvalitét är slutmålet med den hälsoekonomiska utvärderingen. Exempelvis 

lämpar sig analysmodellen bra när två olika behandlingsalternativ jämförs som inte 

påverkar livslängden men istället ger varierande effekt på personers fysiska och 

psykiska hälsa. Analysmodellen lämpar sig även bra till olika alternativ där både 

död, överlevnad och livskvalité påverkas av behandlingsalternativen. Anledningen 

är att det ofta finns en önskan om att kombinera livslängd och livskvalité för att 

kunna göra en rättvis bedömning. Behandling av cancer ger exempelvis en ökad 

livslängd men som även medför stora bieffekter som sänker livskvalitén 

(Drummond et al., 2005). 

 

Fördelar med CUA         

Alla fördelar och nackdelar med CUA är förknippade med de som relateras till 

QALY. Eftersom att resultaten av olika behandlingsalternativ kan mätas ur olika 

aspekter och inte är bunden till en given effekt som i CEA så är analysmodellen ofta 

mer användbar vid analyser med bredare perspektiv (Drummond et al., 2005). 

QALY uppfattas även som en viktig dimension av humankapital och betraktas 

därmed som en acceptabel beskrivning av personers välfärdsnivå (Ferraz-Nunez & 

Karlberg, 2012). 

 

Nackdelar med CUA          

De nackdelar som kan kopplas till CUA och QALY är bland annat de varierande 

resultat som kan uppstå beroende på exempelvis vilka frågor som ställs eller vilka 

individer som intervjuats vid skapande av underlaget. Individer värderar livskvalité 

olika och upplever problem på olika sätt, att använda skalor för att få en uppfattning 

om hur en individ mår blir därmed subjektivt (SBU, 2013). Ferraz-Nunez & 

Karlberg (2012) nämner att CUA kan vara problematisk då den utelämnar sociala 

värderingar som inte går inom ramen för hälsa. Det finns även kritik mot att måttet 
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är för enkelt och att det krävs mer faktorer än bara en procentsats på livskvalitét för 

att få ett rättvist resultat (Ferraz-Nunez & Karlberg, 2012). Även EQ-5D som ofta 

används inom CUA kritiseras. Anledningen är att den inte beaktar mindre 

förändringar i hälsa och att den värderar förbättring av hälsa oavsett vilket tillstånd 

patienten befann sig i från början. Detta kan anses vara orimligt då en 

hälsoförbättring för en svårt sjuk borde vara mer värd än en hälsoförbättring för 

någon som är nästan helt frisk (Anell, 2009). Edwards et al. (2013) förklarar även 

att just QALY inte är ett tillräckligt pålitligt mått för att användas inom 

hälsoekonomiska utvärderingar. Detta beror bland annat på att måttet är väldigt 

generellt och att det finns väldigt många behandlingsmetoder som skulle vara 

kostnadseffektiva om QALY hade använts. 

2.3.4 Kostnadsintäktsanalys, CBA 

En kostnadsintäktsanalys (Cost-Benefit Analysis, CBA) skiljer sig ifrån andra 

analysmetoder för hälsoekonomiska utvärderingar som beaktar effekter av olika 

alternativ. Anledningen är att det är den enda metoden som inte bara värderar 

kostnader av olika alternativ i monetära termer utan även effekterna värderas 

monetärt (SBU, 2013). Detta innebär att resultat blir betydligt enklare att tolka 

jämfört med andra effektbaserade hälsoekonomiska analysmetoder (Drummond et 

al, 2005).  Resultatet av en CBA blir att införa en ny behandlingsmetod om 

intäkterna, betalningsviljan, överstiger de kostnader som den nya metoden medför 

(Anell, 2009). 

 

Användning av CBA 

Eftersom att modellen bygger på kostnader och intäkter är den väl förankrad i 

ekonomisk teori men den är däremot inte lika beprövad som andra modeller i 

hälsoekonomiska sammanhang (Drummond et al., 2005). Idag används CBA 

framförallt inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet (Anell, 2009). 

 

Fördelar med CBA         

Den största fördelen med att använda sig av CBA vid hälsoekonomiska 

utvärderingar är att resultatet blir lättolkat. Allt i modellen beräknas i monetära 
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termer vilket gör det enkelt att förstå vilket alternativ som ger den lägsta kostnaden i 

förhållande till intäkten eller betalningsviljan (Anell, 2009). 

 

Nackdelar med CBA          

En anledning till att CBA inte används i lika stor omfattning som andra 

analysmodeller för hälsoekonomiska utvärderingar är att behandlingar sällan 

genererar intäkter. Istället behövs en bedömning av individers betalningsvilja göras. 

Det är ett problem på grund av att det av många uppfattas oetiskt att fråga individer 

vad de är beredda att betala för en hälsoförbättring (Anell, 2009). Det finns dock 

exempel på hur det går att uppskatta individers betalningsvilja men erfarenheten av 

dessa exempel är dock att betalningsviljan ofta överskattas (Bala et al. 1999). 

2.4 Osäkerhet i hälsoekonomiska kalkyler  

Hälsoekonomiska utvärderingar görs med hjälp av analysmodeller där kalkyler som 

bygger på antaganden av skiftande kvalité ingår. Dessa antaganden kan bygga på 

exempelvis experters uttalande eller tidigare studiers resultat. Resultatet av en 

hälsoekonomisk kalkyl blir inte inte bättre än de antaganden som den bygger på. 

Dessa antaganden bidrar med en osäkerhet i analysmodellerna då resultaten beror på 

vilka antaganden som gjorts. För att hantera denna osäkerhet används 

känslighetsanalyser som är ett verktyg för att kontrollera olika antagandens 

betydelse för en kalkyl (Carlsson et al., 2006). Det är viktigt att 

känslighetsanalysera centrala antaganden för att ge förståelse för i vilken omfattning 

antagandena påverkar resultatet i en hälsoekonomisk utvärdering (Drummond et al., 

2005). Känslighetsanalyser används i första hand för att identifiera och lyfta fram 

antaganden som har stor betydelse för resultatet. Ett annat motiv för 

känslighetsanalyser är att lyfta fram de antaganden som författarna bedömer som 

osäkra vilket ibland görs trots att de har liten inverkan på resultatet (Eckerlund et 

al., 2011).  

2.5 Kritik mot hälsoekonomiska utvärderingar 
Även om det finns tydliga riktlinjer för hur hälsoekonomiska utvärderingar bör 

genomföras så finns det flertalet problem med att använda sig av dessa. Ett problem 

är att det kan anses vara kontroversiellt att översätt hälsa, sjukdom och livslängd till 
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monetära termer, vilket ofta behövs för att möjliggöra jämförelser i 

hälsoekonomiska utvärderingar. Det kontroversiella exemplet Bengtsson et al. 

(1994) tar upp är bedömningen av QALY, där 1 QALY räknas som ett helt 

levnadsår med full hälsa. I exemplet beskrivs det att 10 levnadsår hos en blind 

människa inte kan värderas till 10 QALY då dennes hälsa inte är 100 procentig, 

utan att det istället ska värderas till 4 QALY. I hälsoekonomiska termer skulle 

därmed den blinda personens levnadsår vara mindre värdefulla än någons som är 

helt frisk, vilket tåls att diskutera (Bengtsson et al., 1994). 

 

Det går även att kritisera hälsoekonomiska studier för att de ofta är skrivna i svensk 

kontext trots att mycket av de data som används är hämtad ifrån utlandet. Att det är 

problematiskt kan ses som uppenbart men anledningen till att hälsoekonomiska 

studier görs med utländsk data är att ämnet är relativt nytt och det därför finns 

väldigt få studier som faktiskt har sin grund i Sverige. Relativt lite offentliga 

resurser läggs på att göra hälsoekonomiska utvärderingar, vilket också är en av de 

förklarande orsakerna. Det finns även kritik gällande att många av de 

hälsoekonomiska utvärderingar som görs ofta har kopplingar till olika 

läkemedelsföretag. Läkemedelsföretagen kan därmed ha väldigt stort inflytande i 

vilka hälsoekonomiska utvärderingar som görs och vilka resultat som uppnås 

(Carlsson et al., 2006). 

 

Utöver detta finns även kritik mot just hälsoekonomins metoder. Det som oftast 

nämns är att hälsoekonomin inte har en enhetlig metodik och att det därmed är svårt 

att göra jämförelser mellan olika utvärderingar. Denna kritik börjar däremot avta då 

det sedan 2000-talet har kommit ett flertal standardiseringar av olika 

hälsoekonomiska utvärderingar, där riktlinjerna nu är relativt lika men där olika 

perspektiv används, exempelvis samhällets eller sjukvårdens perspektiv (Carlsson et 

al., 2006). 

 

Det har även riktats kritik mot att de modeller som gjorts i hälsoekonomiska 

utvärderingar ofta har antaganden som kan uppfattas som opålitliga. Antaganden 

som görs med hjälp av experter eller som är uppskattade ifrån litteratur som av 

läkare kan anses vara bristfällig. Frågan är vad som egentligen är bäst, en modell 

med dåliga antaganden eller en modell med ännu sämre antaganden? Fokus bör 
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istället ligga på om utvärderingen besvarar rätt fråga, vid rätt tidpunkt och 

konsekvenserna av att fatta fel beslut (Carlsson et al., 2006). 

2.6 Alkoholen och dess förebyggande insatser 
En rapport från Socialstyrelsen (2011) visar att alkohol är en av de största 

kostnaderna i samhället. Den större delen av alla direkta kostnader för 

alkoholkonsumtion (84 procent) kan hänföras till vård och omsorg, exempelvis 

vårdbesök till följd av alkoholrelaterade sjukdomar. Det är endast 3 procent av 

samhällets alla alkoholrelaterade kostnader som uppstår till följd av förebyggande 

insatser. Detta trots att förebyggande insatser, enligt Socialstyrelsen (2011), ofta är 

kostnadseffektiva och ger mycket hälsa per satsad krona. Forskning gällande 

förbyggande insatser mot ohälsosam alkoholkonsumtion har bland annat 

genomförts av Cochrane Collaboration (2007), där man lyckats påvisa effekten av 

minskad alkoholkonsumtion till följd av rådgivande samtal kring alkohol. Samtalen 

sköttes av läkare eller sjuksköterskor med en mediantid på 25 minuter och med 

interkvartiler på 7,5 och 30 minuter. Genom dessa samtal sänktes 

alkoholkonsumtionen i genomsnitt med 12 procent hos alla deltagare. 

 

I Sverige har det också bedrivits forskning gällande förebyggande insatser emot 

ohälsosamma alkoholvanor. Dock finns det få studier som berör 

kostnadsbesparingar på organisationsnivå inom svensk sjukvård till följd av dessa 

förebyggande insatser (IHE, 2010).  IHE utformade 2010 en kalkylmodell som 

byggde på den effekt Cochrane Collaboration (2007) kunnat påvisa att 

alkoholrådgivande samtal får på alkoholkonsumtion. IHE:s kalkylmodell syftade till 

att undersökta hur mycket svensk sjukvård skulle kunna spara in på 

läkemedelskostnader genom att använda sig av dessa samtal. Totalt sett studerade 

de tretton sjukdomar med tillhörande läkemedelskostnader. Resultat blev att de 

kunde påvisa en potentiell besparing på cirka 11 250 000 kronor i 

läkemedelskostnader. Detta byggde på statistik och priser gällande läkemedelsbruk 

och läkemedelskostnader ifrån år 2009. Resultat bygger dessutom på ett antagande 

att de alkoholrådgivande samtalen inte kommer belasta svensk sjukvård med några 

ytterligare kostnader (IHE, 2010). 
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2.7 Teoretisk sammanfattning och val av analysmodell 

Hälsoekonomins syfte och disciplin har inledningsvis beskrivits i kapitlet. Därefter 

har olika vägval och perspektiv för hälsoekonomiska utvärderingar varit föremål för 

denna uppsats teoretiska referensram. Dessa används i kommande kapitel för att 

motivera de metodrelaterade val som gjorts i denna studie. Det som har beskrivits 

om osäkerhet i hälsoekonomiska kalkyler, alkoholens kostnader och förebyggande 

insatser används för att analysera och diskutera olika aspekter av kalkylmodellen. 

 

Teorin som presenterats i detta kapitel syftar som helhet till att vara ett första steg 

till att besvara studiens problemfrågor: 

 

- Hur kan en kalkylmodell utvecklas för att beräkna de hälsoekonomiska effekter 

som uppstår hos LTK vid införandet av alkoholrådgivande samtal? 

- Vilka ekonomiska effekter för utvalda diagnoser gällande besök i sjukvården kan 

LTK räkna med vid ett införande av alkoholrådgivande samtal i primärvården? 

- Kan LTK införa de alkoholrådgivande samtalen utan att det kräver ytterligare 

finansiering? 

 

Denna uppsats hälsoekonomiska analysmodell ämnar fånga de ekonomiska effekter 

LTK kan förväntas få på organisationsnivå, om de inför korta alkoholrådgivande 

samtal i primärvården. Detta var vår utgångspunkt vid valet av hälsoekonomisk 

analysmodell vilket resulterade i att vi valde att använda oss av en 

kostnadsintäktsanalys, CBA. Den ger, enligt Anell (2009), det mest lättolkade 

resultatet tillsammans med kostnadsminimeringsanalysen. Detta innebär att de 

alkoholrådgivande samtalens ekonomiska effekt enklare kan tolkas jämfört med 

andra typer av hälsoekonomiska analysmodeller. En kostnadsminimeringsanalys 

valdes bort då denna uppsats hälsoekonomiska utvärdering är baserad på både 

kostnader och effekter. Vi har i utvärderingen sluppit hantera det som är att anse 

som den största kritiken emot CBA, att uppskatta betalningsviljan för hälsoeffekter. 

Denna kritik är mer befogad om en hälsoekonomiskutvärdering görs på 

samhällsnivå, då betalningsviljan för effekter måste uppskattas Anell (2009).  

Istället för att uppskatta värdet för vissa förbättrade hälsotillstånd syftar denna 

hälsoekonomiska utvärdering till att beskriva de hälsoekonomiska effekter LTK, på 
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organisationsnivå, kan förvänta sig om de inför korta alkoholrådgivande samtal i 

primärvården. Den effekt som undersöks i denna hälsoekonomiska utvärdering är 

minskade kostnader vilket enkelt kan jämföras med en intäkt. Eftersom att dessa 

kostnader redan mäts i monetära termer har någon betalningsvilja inte behövt 

uppskattas. Både de kostnader och de effekter som studeras mäts i monetära termer 

vilket motiverar varför denna hälsoekonomiska utvärdering inte utgår ifrån vare sig 

en kostnadseffektanalys eller kostnadsnyttoanalys. Båda dessa mäter effekter i andra 

mått än monetära termer (SBU, 2013). De hade lämpat sig bättre om denna 

hälsoekonomiska utvärdering avsåg att värdera skillnaden av hälsoeffekter hos en 

patient beroende på val av behandlingsalternativ. Kalkylen som ställs upp i denna 

hälsoekonomiska utvärdering beaktar endast direkta kostnader för LTK och således 

behövs inte några ickemonetära hälsoeffekter värderas. 

 

Modellen nedan är en konceptuell utvärderingsmodell, vilken försöker återspegla 

uppbyggnaden av denna hälsoekonomiska utvärdering. Modellen är inspirerad av 

Drummond et als. (1996) checklista som syftar till en lämplig uppbyggnad för 

hälsoekonomiska utvärderingar. 

 

Figur 6: Konceptuell utvärderingsmodell för hälsoekonomisk utvärdering 

Källa: Drummond et al., 1996
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Metod 
 

Metodkapitlet inleds med att presentera det tillvägagångssätt som 

används för att samla in nödvändig data och teori. Därefter beskrivs de 

kvalitetsaspekter som beaktats utifrån Drummonds checklista. Avslutningsvis 

beskrivs de forskningsetiska överväganden som gjorts i skapandet av denna 

hälsoekonomiska utvärdering. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
För att fastställa vilka typer av datainsamlingsmetoder som ska användas så menar 

Bryman & Bell (2005) att metoderna bör grundas i de generella frågeställningar 

studien har. I denna studie motsvarar detta de problemfrågorna som återfinns efter 

problemdiskussionen i det inledande kapitlet; Hur kan en kalkylmodell utvecklas för 

att beräkna de hälsoekonomiska effekter som uppstår hos LTK vid införandet av 

alkoholrådgivande samtal?, Vilka ekonomiska effekter för utvalda diagnoser 

gällande besök i sjukvården kan LTK räkna med vid ett införande av 

alkoholrådgivande samtal i primärvården? samt Kan LTK införa de 

alkoholrådgivande samtalen utan att det kräver ytterligare finansiering? Dessa 

problemfrågor har används för att fastställa vad som bör finnas med i studien, hur 

den bör utformas samt vilka personer som bör kontaktas.  

 

Den största delen av den empiriska datan består av olika variabler som används i vår 

kalkylmodell. Dessa data har samlats in i samarbete med personer i LTK och är 

hämtade ifrån dokument, så som register och databaser. De personer som har hjälpt 

oss har vi i vissa fall träffat och i vissa fall haft mailkontakt med.  De vi har träffat 

för intervjuer är två folkhälsoutvecklare, en överläkare samt två controllers alla 

anställda av LTK. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär i enlighet med 

Bryman och Bells (2005) definition. Detta innebär att intervjuerna utgick ifrån vissa 

grundfrågor, eller teman, med utrymme för motfrågor och utsvävningar. 

Respondenterna har hjälpt oss med att finna nödvändig data, de har gett oss ökad 

förståelse för området vi studerar samt i vissa fall fungerat som bollplank under 

arbetsprocessen. 
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3.1.1 Kontaktpersoner 

 
Figur 7: Kontaktpersoner, egenkonstruerad figur 

Vi har i huvudsak använt oss av dokument i form av register och databaser för att 

hitta data till vår kalkylmodell. Den består framförallt av statistik baserad på 

Landstinget Kronobergs rapportverktyg Business Objects, regionala priser och 

ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2014 samt data inhämtad ifrån tidigare 

studier.  Vi har studerat dessa dokument kritiskt genom att diskutera dess innehåll 

med sakkunniga på området Anledningen är att vissa dokument kan vara skapade 

för ett specifikt ändamål, vilket innebär att dess innehåll inte går att ta för en 

sanning. Ett annat vanligt problem med dokument är att de kan vara svåra att få tag 

på. Vissa dokument ska ses ur en helhet tillsammans med andra dokument. Hittar 

man bara delar av den nödvändiga datan finns det en risk för att man får en 

ofullständig bild där viktig information inte tas med i studien (Yin, 2007). Detta 

problem har vi undvikit genom att diskutera med våra kontaktpersoner som har haft 

tillgång till all information på området. De har varit tydliga med vad vi har fått ta 

del av och vad vi av konfidentialitetsskäl inte har fått ta del av. Exempelvis har vi 

inte tagit del av exakt plats och tid för patienters sjukvårdsbesök.  
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3.2 Insamling av teori 
Teorin vi har använt är inhämtad ifrån böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter samt 

publikationer. De vetenskapliga artiklar vi har använt är främst hittade genom 

databaserna Google Scholar och OneSearch. Sökorden vi har använt är framförallt 

hälsoekonomi, hälsoekonomiska modeller, hälsoekonomiska utvärderingar, och 

hälsoekonomiska kalkyler. Dessa har kombinerats med ordet alkohol på olika vis 

och har även använts översatta till engelska. Böckerna som använts har blivit lästa 

på eller blivit lånade från Universitetsbiblioteket i Växjö. De rapporter och 

publikationer som har använts är skrivna av olika myndigheter och organisationer 

såsom Statistiska Centralbyrån, Sveriges Kommuner och Landsting samt Institutet 

för Hälso- och Sjukvårdsekonomi.   

3.3 Kvalité utifrån Drummonds checklista 
Vi har i uppbyggnaden av vår hälsoekonomiska utvärdering valt att utgå ifrån en 

checklista som Drummond et al. (1996)  har utvecklat för att underlätta 

bedömningen av kvalitén på hälsoekonomiska utvärderingar. Anledningen till att vi 

valde den som utgångspunkt för att säkerställa kvalitén beror på att den anses vara 

den mest frekvent använda inom hälsoekonomisk forskning (Anell, 2009). 

Checklistan består av 35 punkter som kan delas in i tre kluster av kvalitetsaspekter, 

checklistan återfinns i bilaga 1 (Drummond et al., 1996): 

  

- Studiens design  

- Datainsamling  

- Analys och tolkning av resultat 

3.3.1 Kvalité, studiens design 

Detta kluster handlar om att tydliggöra den hälsoekonomiska utvärderingens 

frågeställningar och syfte. Författarna till en hälsoekonomisk utvärdering ska kunna 

påvisa varför det är av ekonomiskt intresse att studera det som avser att studeras 

samt sätta det som ska studeras i ett sammanhang. Anledningen till att detta bör 

göras är att den hälsoekonomiska utvärderingens syfte ska ligga till grund för varför 

man i ett nästa steg väljer en viss metod. (Drummond et al., 1996). Vi har därför 

inledningsvis i vår hälsoekonomiska studie påvisat varför det är intressant att 



 

 

 
Metod 

 

  

32 

utveckla en hälsoekonomisk kalkyl för att beräkna de kostnader och effekter som 

LTK förvänta sig få om de inför alkoholrådgivande samtal i primärvården. Den 

analysmetod vi har valt att använda, kostnadsintäkts analys, grundar sig i att den av 

olika anledningar passar bäst för att uppfylla vårt syfte, vilket motiverades i avsnitt 

2.7 i teorikapitlet.  

3.3.2 Kvalité, datainsamling 

Det är inte ovanligt att hälsoekonomiska utvärderingar skapas utifrån stora 

kvantiteter av data, detta ställer krav på att noga redovisa de källor som används vid 

datainsamlingen för att bidra till utvärderingens reliabilitet (Drummond et al., 

1996). Med anledning av detta har vi tydligt återgett var vi hämtat insamlad data 

samt märkt datan med klassificeringskoder såsom DRG- och ICD-koder.  

 

Återges datan inte i monetära termer ska den översättas till det. Detta kan göras på 

olika sätt men det är viktigt att tydligt motivera hur detta gjorts för resultatet ska 

kunna tolkas tillförlitligt (Drummond et al., 1996). Vi har inte behövt översätta 

några hälsoeffekter till monetära termer då en kostnadsintäkts analys har använts. 

Däremot har vi behövt översätta ett antal vårdbesök till monetära termer, vilket 

gjorts med hjälp av schablonpriser som används när landsting fakturerar andra 

landsting. Detta kan anses öka generaliserbarheten av vår hälsoekonomiska studie 

då dessa priser används i fler landsting vilket innebär att även de skulle kunna 

använda vår kalkylmodell. 

 

De data som används i den hälsoekonomiska utvärderingen måste motiveras. En 

hälsoekonomisk utvärdering kan aldrig bli bättre än de data och de antaganden som 

den bygger på. Det förklarar varför val av data och antaganden ofta benämns som 

viktiga kvalitetsaspekter (Carlsson et al., 2006). De data som används ska anses 

vara trovärdig, vilket innebär att författarna måste vara kritiska till de data som 

studeras (Drummond et al., 1996). Vi har som tidigare nämnt varit noga med att 

hänvisa till var vår data är hämtad. Vi har dessutom försökt att välja data som hittats 

i organisationer som vi av olika anledningar bedömer som trovärdiga, exempelvis 

Sveriges Kommuner och Landsting.  I vissa fall har vi behövt göra antaganden, 
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vilka vi byggt på resultat av tidigare forskning för att bidra med trovärdighet för 

dessa antaganden.  

 

Författarna till en hälsoekonomisk utvärdering ska kontinuerligt redovisa vilka 

kostnader och effekter de mäter och i vilka enheter de mäter dem (Drummond et al., 

1996). Detta är helt nödvändigt för att kunna bedöma validiteten för utvärderingen 

(Carlsson et al., 2006). Vi har genomgående i denna uppsats redogjort för vad vi 

mäter och i vilka enheter vi valt att mäta i. Vi har dessutom diskuterat och tagit fram 

vår data tillsammans med sakkunniga på det område vi studerat. Detta har vi gjort 

för att kunna påvisa validitet, att det vi mäter är relevant och att det mäts det i 

lämpliga enheter.  

3.3.3 Kvalité, analys och tolkning av resultat 

Hälsoekonomiska utvärderingar görs oftast i syfte att användas som 

beslutsunderlag. Det är därför viktigt att analysera resultatet för att kunna tolka det 

på ett så korrekt sätt som möjligt. För att göra detta krävs det att författarna till en 

hälsoekonomisk utvärdering hanterar och analyserar osäkerhet (Drummond et al., 

1996). Anledningen är att hälsoekonomiska utvärderingar ofta bygger på 

antaganden av olika kvalité vilket bidrar till osäkerhet i modellerna (Carlsson et al., 

2006). Känslighetsanalyser bör därför utföras av de antaganden som författarna 

bedömer som osäkra (Eckerlund et al., 2011). Det räcker dock inte att med att bara 

känslighetsanalysera de antaganden som kan bedömas som osäkra. Centrala 

antaganden som har stor påverkan på den hälsoekonomiska studiens resultat bör 

också kännslighetsanalyseras. Detta för att påvisa vilka variabler som är av störst 

betydelse för studies utfall (Drummond et al., 2006). I linje med ovanstående har vi 

i denna hälsoekonomiska utvärdering valt att känslighetsanalysera de variabler som 

har stor påverkan på resultatet samt de som av olika anledningar ha bedömts som 

osäkra.  

 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till när man tolkar och analyserar resultat av 

hälsoekonomiska utvärderingar är tidsaspekten. När i framtiden kan kostnader och 

effekter förväntas uppstå? Kan man inte förvänta sig att de uppstår i nutid bör 

diskonteringsräntor användas och motiveras (Drummond et al., 1996). Vi har i vår 
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hälsoekonomiska utvärdering tolkat resultatet utifrån en förståelse för att 

kostnaderna till följd av de alkoholrådgivande samtalen uppstår tidigare än vad 

effekterna till följd av dem gör. Vi har däremot inte använt oss av 

diskonteringsräntor då vi inte haft underlag för att fastställa dem. Vi har dock valt 

att diskutera denna aspekt för att inte överskatta de alkoholrådgivande samtalens 

positiva effekt.  

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Inom all forskning finns det forskningsetiska krav som syftar till att säkerställa 

forskningens etik. Dessa krav berör information, samtycke, konfidentialitet, 

anonymitet samt nyttjande (Bryman & Bell, 2005). Alla dessa krav bör beaktas som 

en helhet för att uppnå en god forskningsetisk kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Informationskravet betyder att de personer som involveras i studien ska informeras 

om studiens syfte, mening och genomförande (Bryman & Bell, 2005). Denna 

uppsats skrivs på uppdrag av LTK och de personer som involveras i studien är 

anställda på LTK. Resultatet av uppsatsen syftar dessutom till att utgöra ett 

vägledande beslutsunderlag i organisationen. Med anledning av ovanstående har vi 

varit tydliga med vad vi vill åstadkomma med vår hälsoekonomiska utvärdering när 

vi involverat nya personer i den. Detta har inte bara inneburit att vi har varit ärliga 

och inte vilselett någon, det har också inneburit extra stöd och bättre samarbete med 

inblandade personer i organisationen.  

 

Samtyckeskravet innebär att de involverade parterna godkänner att de deltar i 

studien (Bryman & Bell, 2005). Alla personer som nämns eller på annat sätt bidragit 

till denna uppsats är medvetna om att de har gjort det och gett sitt godkännande. 

Ingen av de personer vi har kontaktat har blivit tvingad eller på annat sätt övertalade 

att ställa upp på intervju eller på annat sätt bidra till studien. 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att en forskare bör beakta och ta 

hänsyn till hur känsligt material redovisas och hur respondenter presenteras 

(Bryman & Bell, 2005). LTK har varit med och utformat uppdraget för denna 

hälsoekonomiska utvärdering och har inte önskat konfidentialitet eller anonymitet. 

Detta har dock inte inneburit att personer anställda på LTK varit tvungna att ställa 
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upp på samma villkor. Vi har säkerställt att de personer som nämns i vår 

hälsoekonomiska utvärdering har gått med på att namnges i den. Vi har också tagit 

hänsyn till att en del av den information vi blivit tilldelade är att anse som känslig 

information. Denna information berör patienter som uppsökt vård för 

alkoholrelaterade sjukdomar. De data som är publicerad i denna hälsoekonomiska 

utvärdering är publicerad efter att den godkänts av de personer som presenterat 

datan. Känslig information som ingår i studien presenteras i aggregerad form vilket 

innebär att enskilda personer inte kan identifieras för att undvika att patienter känner 

sig uthängda. Landstinget Kronobergs rapportverktyg, Business Objects har använts 

för att samla in data angående de alkoholrelaterade sjukdomarna. Vi har aktivt valt 

att inte ta del av klockslagen för patientbesök trots att de finns tillgängliga i 

databasen, detta för att undvika att denna känsliga information hamnar i orätta 

händer. Enbart vilket datum diagnoser fastställdes går att utläsa av de data vi samlat 

in. Vi har inte heller tagit del av information gällande vilket sjukhus eller 

vårdcentral i Kronobergs län diagnoserna har ställts, vilket gör att eventuell 

spårning av någon specifik patient är omöjlig att genomföra. Detta är enligt 

Vetenskapsrådet (2011) en viktig aspekt för att uppnå forskningsetisk kvalité när 

känslig information används i forskning.  

 

Nyttjandekravet innebär att forskaren ska beakta etiska aspekter för hur insamlad 

data används (Bryman & Bell, 2005). De data vi har samlat in används endast i 

forskningssyfte och ingen överflödig information har dokumenterats. I samarbete 

med kontaktpersoner på LTK har vi diskuterat hur datan ska användas för att 

säkerställa att den inte kan användas av andra på ett oetiskt vis.  
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Metod för modellens komponenter 
 

Kapitlet tar upp de komponenter som ingår i den kalkylmodell som är 

kärnan av denna hälsoekonomiska utvärdering. Val och övervägande för 

vad som bör ingå och vad som bör uteslutas ur kalkylen diskuteras. Även 

definitioner och val av antagande diskuteras för att främja reliabilitet och öka 

förståelsen för studiens validitet. 

4.1 Val sjukdomar  
Denna hälsoekonomiska utvärdering bygger på att man med hjälp av 

alkoholrådgivande samtal kan minska de kostnader som LTK har för ett antal 

alkoholrelaterade sjukdomar. Alternativt hade kalkylmodellen kunnat skapas med 

fokus på en specifik sjukdom. Detta för att ge en bild av hur stor potentiell 

kostnadsbesparing de alkoholrådgivande samtalen skulle bidra med för den utvalda 

sjukdomen. Om den hälsoekonomiska utvärderingens syfte hade varit att utreda en 

specifik sjukdom hade detta varit lämpligt. Det skulle däremot ge en begränsad bild 

av hur stor övergripande effekt de alkoholrådgivande samtalen har. Samtalen kan 

väntas ha effekt på flera alkoholrelaterade sjukdomar (Cochrane Collaboration, 

2007). Vår kalkylmodell ska undersöka om LTK kan införa de alkoholrådgivande 

samtalen genom att omallokera resurser. Ett sådant införande kan enklast motiveras 

om kalkylen fångar så stor del av alla potentiella kostnadsbesparingar som möjligt, 

vilket motiverar varför vi väljer att titta på flera alkoholrelaterade sjukdomar.  

 

De sjukdomar som vi har valt att ta med i vår hälsoekonomiska utvärdering är, som 

tidigare nämnt, sjukdomar som kan förklaras av alkoholkonsumtion. Dessutom är 

det sjukdomar där man med hjälp av korta alkoholrådgivande samtal kan minska 

den prevalens som tillskrivs alkohol. Detta har påvisats i tidigare forskning 

angående förhöjda risker till följd av alkoholkonsumtion. Det finns dock ett väldigt 

stort antal sjukdomar som kan förklaras av alkoholkonsumtion. Detta har inneburit 

att vi har varit tvungna att begränsa oss till några av dessa då denna uppsats har 

skrivits inom en begränsad tidsram. Det går därför att argumentera för att fler 

sjukdomar skulle kunna tas med i kalkylen, vilket skulle kunna ge en ännu mer 

övergripande bild av samtalens effekt. Överläkare Kjell-Åke Alle (2014-03-12) 
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menar att även om det finns ytterligare sjukdomar som skulle kunna förklaras av 

alkoholbruk är det viktigt att det finns ett starkt samband mellan alkoholkonsumtion 

och de sjukdomar som studeras. Detta för att en effekt av de alkoholrådgivande 

samtalen ska kunna påvisas i en kalkyl. Med bakgrund av detta har vi valt ut 

sjukdomar som i förhållande till andra alkoholrelaterade sjukdomar har en hög 

prevalens som tillskrivs alkoholkonsumtion. Dessa är identifierade i tidigare studier 

så som Johansson et.al (2006), CAMH (2008) och IHE (2010). 

 

Sju alkoholrelaterade sjukdomar kalkylen baseras på: 

- Epilepsi (CAMH, 2008) (IHE, 2010)         

- Hypertoni (CAMH, 2008) (IHE, 2010)      

- Hjärtarytmier, förmaksflimmer (CAMH, 2008) (IHE, 2010)        

- Åderbrock i matstrupen (IHE, 2010)          

 -Levercirros (CAMH, 2008) (Johansson et.al, 2006) (IHE, 2010)     

- Inflammation i bukspottskörteln (IHE, 2010)       

- Psoriasis (Johansson et.al, 2006) (IHE, 2010) 

 

Det finns ett antal sjukdomar som har uteslutits ur kalkylmodellen trots att de har ett 

starkt och känt samband med alkoholkonsumtion. Exempelvis har sjukdomar där 

diagnosen är en följd av ett alkoholberoende valts bort. Anledningen till detta är att 

korta alkoholrådgivande samtal inte är utformade för att påverka denna grupp. För 

att påverka alkoholberoende personer är det rimligt att tänka sig att mer omfattande 

åtgärder krävs. Andra sjukdomar som valts bort är olika typer av cancerformer, 

detta trots att vissa av dessa sjukdomar har ett känt samband med 

alkoholkonsumtion. Anledningen till denna avgränsning är att de framförallt är 

förknippad med kirurgiska åtgärder (www.cancerfonden.se). Detta faller utanför 

ramen för vår uppsats då vi valt att begränsa oss till att undersöka kostnaden för 

vårdbesök. Vi har valt att inte beakta kostnader för olyckor relaterade till 

alkoholkonsumtion trots att det finns studier som pekar på en hög korrelation 

mellan vissa olyckor och alkoholintag (Longo et al., 2000). Anledningen är att vi 

inte valt att se olyckor som sjukdomar och det är sjukdomar som är föremål för vår 

uppsats. 

http://www.cancerfonden.se/


 

 

 
Metod för modellens komponenter 

 

  

38 

Vissa alkoholrelaterade sjukdomar har valts bort på grund av att alkoholkonsumtion 

har rapporterats ha skyddande effekter för dessa. Ett exempel på en sådan sjukdom 

är diabetes där alkoholkonsumtion till en viss gräns anses minska risken för att 

drabbas (Baliunas et.al., 2009). Vi har dock valt att ta med är hypertoni trots att 

risken för att få sjukdomen har visats var något lägre för kvinnor som dricker 

alkohol i måttliga mängder jämfört med kvinnor som inte dricker alls. Anledningen 

till att vi ändå valt att ta med hypertoni är att alkoholkonsumtion, oavsett mängd, 

ökar risken att drabbas för män. Dessutom ökar en större alkoholkonsumtion risken 

för kvinnor att drabbas av sjukdomen (Gutjahr et al., 2001). 

 

Vår hälsoekonomiska kalkyl är uppbyggd utifrån relativa risker för att en person ska 

få en viss sjukdom. Utöver det skulle det även vara möjligt att beakta att vissa 

sjukdomar eller symptom kan förvärras i och med alkoholkonsumtion för personer 

som redan är drabbade. Exempelvis är det känt att många hudsjukdomar kan 

förvärras om de drabbade konsumerar alkohol. Denna del kommer dock inte att 

beaktas i kalkylen på grund av att storleken på dessa effekter och hur effekten 

varierar med alkoholkonsumtion är mycket svårt att mäta (IHE, 2010). 

4.2 Val kostnadsposter  
Vår hälsoekonomiska utvärdering utgår ifrån en kostnadsintäkts analys, där vi valt 

att studera kostnader för LTK på både kostnadssidan och effektsidan. På 

kostnadssidan har vi valt att titta på hur mycket vårdbesök kostar i primärvården 

och hur mycket ytterligare denna kostnad skulle belasta primärvården om tid ska 

läggas på korta alkoholrådgivande samtal. På effektsidan har vi valt att titta på hur 

många vårdbesök som är förknippade med varje vald sjukdom samt vad varje besök 

kostar. Detta för att kunna se hur mycket LTK skulle kunna spara när antalet 

vårdbesök minskar till följd av de alkoholrådgivande samtalen. 

 

För att välja de kostnader som ingår i vår hälsoekonomiska kalkyl har vi använt oss 

av de fyra frågor som Drummond et al. (2005) menar bör används för att bestämma 

vilka kostnader som ska tas med. 

 

 

 



 

 

 
Metod för modellens komponenter 

 

  

39 

1. Vilket perspektiv görs analysen utifrån?  

Denna uppsats hälsoekonomiska utvärderings syftar till att studera hälsoekonomiska 

effekter som LTK kan förväntas få om de inför korta alkoholrådgivande samtal i 

primärvården. Utvärderingen antar ett organisatoriskt sjukvårdsperspektiv. Detta 

innebär att den hälsoekonomiska utvärderingen har ett perspektiv som utgår ifrån 

LTK, vi har därför valt att i vår kalkyl endast ta med direkta kostnader för LTK. 

Direkta kostnader definieras enligt Anell (2009) som kostnader som direkt kan 

kopplas till en viss verksamhet. Med detta perspektiv har vi uteslutit alla kostnader 

som hör till övriga samhället från vår kalkyl, eventuella samhällsekonomiska 

effekter kommer därför inte att beaktas.  

 

2. Är jämförelsen begränsad till de studerade objekten?        

De data som hämtats in är endast kopplad till de sjukdomar som denna studie avser 

att undersöka.  

 

3. Går det att uppnå ett resultat som liknar det riktiga genom att använda färre 

kostnadsposter? 

I denna hälsoekonomiska utvärdering har alla kostnadsposter noga setts över för att 

undvika att skapa en onödigt komplicerad kalkyl. I en intervju med överläkare 

Kjell-Åke Alle (2014-03-12) fick vi information för hur de valda diagnoserna 

behandlas och vilka kostnader som är mest betydande för vardera. Med hjälp av 

Kjell-Åke Alle har vi därför kunnat fokusera på de kostnader som enligt hans 

kunnande kan anses ha störst betydelse för kalkylens utfall. Det skulle dock gå att ta 

med ytterligare kostnadsposter för att skapa en mer precis kalkyl. Vår uppsats har 

skrivits inom en begränsad tidsram vilket gjort att vi inte haft möjlighet att ta med 

alla potentiella besparingsposter. Det finns dessutom en poäng med att inte ta med 

alla potentiella besparingsposter. Är dessa poster så små att de inte kan antas 

påverka resultatet nämnvärt kan de istället innebära att kalkylen blir onödigt 

komplicerad och svårtolkad. Detta skulle i så fall kunna påverka den praktiska 

relevansen negativt (Drummond et al., 2005). 

 

4. Vilken relativ storlek har de kostnader som studeras?    

Ursprungsidén var att studera kostnaden för vårddagar som enligt 

Landstingsförbundet (1998) är ett vanligt produktionsmått för sjukvården. 
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Landstingsförbundet (1998) definierar vårddagar som dygn eller del av dygn under 

ett vårdtillfälle. Denna kostnadspost kom inte att ingå i vår utvärderingsmodell då 

överläkare Kjell-Åke Alle (2014-03-12)  förklarar att kostnader för vårddagar kan 

tänkas ha en relativt liten storlek jämfört med de totala kostnader LTK har för de 

alkoholrelaterade sjukdomarna. Han menar att patienter drabbade av de utvalda 

sjukdomarna sällan behöver läggas in för vård. Istället rekommenderade han att 

modellen skulle fånga kostnader för vårdbesök vilket, enligt honom, är den största 

kostnaden LTK har för dessa sjukdomar. Med anledning av Kjell-Åke Alle:s 

profession har vi valt att ta till oss av rekommendationer och använder därmed 

vårdbesök i utvärderingsmodellen.  

4.3 Definition konsumtionsgrupper  
Det är rimligt att tänka sig att de hälsoeffekter en patient får efter att ha genomgått 

ett alkoholrådgivande samtal varierar beroende på hur mycket alkohol han/hon i 

utgångsläget konsumerar. Därför har befolkningen delats in i konsumtionsgrupper 

där varje grupp har olika risker för att drabbas av olika alkoholrelaterade sjukdomar. 

Dessa risker är i de allra flesta studier beräknade på WHO:s (2004) definition för 

fyra olika konsumtionsgrupper. Det är anledningen till varför WHO:s definition 

används i denna hälsoekonomiska utvärdering och inte exempelvis 

Folkhälsoinstitutet definition. Gränserna mellan konsumtionsgrupperna benämns i 

gram alkohol/dag, se bilden nedan. 

 

 

Figur 8: Konsumtionsgrupper sett till gram alkohol/dag 

Källa: WHO, 2004 

 

Alkoholkonsumtion benämns oftast i gram alkohol/dag men för att öka förståelsen 

översätts det ofta till standardglas. Ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol 

och motsvarar 33 centiliter starköl, knappt 4 centiliter sprit eller 15 centiliter vin 

(Andréasson & Allebeck, 2005). 
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4.4 Beräkning av prevalens  
För att göra det möjligt att beräkna den andel av besökskostnaderna, för de 

alkoholrelaterade sjukdomarna, som kan tillskrivas alkohol har vi använt metoden 

alcohol-attributable fraction, AAF. AAF beskriver sjukdomsprevalensen i procent 

som kan tillskrivas alkohol, den andel av sjukdomsfall som beror på 

alkoholkonsumtion. (Varney & Guest, 2002). Metoden är baserad på relativa risker 

för en sjukdom beroende på nivå av alkoholkonsumtion samt hur befolkningen finns 

fördelad i de olika konsumtionsgrupperna. AAF har utvecklats för att ta hänsyn till 

att alkohol inte är den enda faktorn som orsakar sjukdom. Det har funnits ett behov 

av att använda en metod som kan fördela andelen sjukdomsfall på alkohol samt 

andra orsaksfaktorer (IHE 2010). 

 

Den relativa risken för sjukdom är en komponent i beräkningen av AAF. Begreppet 

relativ risk används för att förklara risken för att något att inträffa i förhållande till 

exponering. Exempelvis att en person drabbas av en viss sjukdom. Den relativa 

risken beräknas enligt följande formel:  

 

 

Figur 9: Relativ risk formel 

Källa: IHE, 2010 

 

För att kunna beräkna hur stor andel av besökskostnaderna som kan hänföras till 

alkohol, AAF, för en viss sjukdom behöver vi få kunskap om vilken risk personer 

som konsumerar olika mängder alkohol har för att drabbas av sjukdomen. Det 

innebär den relativa risk som förklarar hur mycket högre risken är att drabbas av 

sjukdomen med en alkoholkonsumtion motsvarande konsumtionsgrupp I, II och III 

jämfört med ingen alkoholkonsumtion. En relativ risk under ett innebär minskad 

risk för sjukdomen jämfört med personer som inte konsumerar alkohol. En relativ 

risk över ett innebär ökad risk för sjukdomen jämfört med personer som inte 

konsumerar alkohol (IHE 2010).  
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Tillvägagångssättet för att räkna ut AAF utifrån relativa risker är från början 

utvecklad av Murray et al. (2003). Formeln vi använder är uppställd så som Meier et 

al. (2008) presentar den: 

 

Figur 10: AAF-formel, Meier et al. 2008 

Källa: Meier et al., 2008 

 

Pi är den andel av befolkningen som befinner sig i konsumtionsgrupp i och RRi är 

den relativa risken i konsumtionsgrupp i.  

4.5 Alkoholrådgivande samtal och utförande  
Utgångspunkten för genomförandet av de alkoholrådgivande samtalen är metoden 

som Cochrane Collaborations (2007) använt i deras studie. Anledningen är att vi 

antar samma effekter på alkoholkonsumtionen i Kronobergs län, vilket då motiverar 

att samtalen utformas på samma sätt. De alkoholrådgivande samtalen, vars effekter 

ska beräknas i denna hälsoekonomiska utvärdering, ska ske i samband med att 

patienter gör besök i primärvården. Alla patienter i åldrarna 18-84 år kommer få 

rådgivande samtal gällande alkoholvanor och alkoholens risker i samband med att 

de besöker primärvården. Samtalen ska hållas av den vårdgivare som patienten 

söker vård hos. Samtalen kommer att ha en interkvartil spännvidd på 7,5 - 30 

minuters samtalstid, där mediantiden för samtalen, i enlighet med Cochrane 

Collaborations (2007), kommer vara 25 minuter. Socialstyrelsen skrev i samarbete 

med SKL år 2005 en artikel om patientrelaterad redovisning av verksamhet och 

kostnader inom primärvården. De menar att 25 minuter är precis så lång tid som ett 

vårdbesök tar i snitt inom primärvården. Detta innebär att de rådgivande samtalen 

uppskattas fördubbla tiden som det tar att utföra ett vårdbesök. Det innebär dock 

inte att kostnaden för ett vårdbesök fördubblas i och med införandet av de 

rådgivande samtalen. Endast 48 procent av kostnaden för ett vårdbesök är relaterad 

till den tid som faktiskt går åt till själva besöket. Resterande kostnader beror på 

exempelvis, administration och kostnader för lokal och utrustning (Socialstyrelsen 

& SKL, 2005). 
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För att uppskatta hur stor andel av Kronoberg läns befolkning som kommer kunna 

nås med de alkoholrådgivandesamtalen har vi tittat på statistik gällande svenska 

folkets vårdvanor. Statistiska centralbyrån (2007) har i sina undersökningar om 

levnadsförhållanden (ULF) publicerat statistik på att 35,3 procent av alla svenskar i 

åldrarna 18-84 år har besökt sjukvården någon gång under en tremånadersperiod. 

Folkhälsoinstitutet gjorde år 2009 en enkätundersökning som visade att 35 procent 

av alla som svarade hade uppsökt primärvården den senaste 

tremånadersperioden.  Dessa två undersökningar rör vårdsbesök under en 

tremånadersperiod. I en nationell undersökning gjord år 2008 av Sveriges 

Kommuner och Landsting, Vårdbarometern, undersöks vårdbesök under ett år. 58 

procent av de svarande uppgav att de av någon anledning hade besökt sjukvården de 

senaste tolv månaderna. 

 

Med bakgrund av denna statistik har vi valt att göra ett antagande om att 40 procent 

av Kronoberg läns befolkning kommer besöka sjukvården minst en gång under 12 

månader och således även kunna delta i de alkoholrådgivande samtalen. I antal 

innebär 40 procent att 74 537 personer kommer delta i dessa alkoholrådgivande 

samtal då Kronobergs befolkning förra året uppgick till 186 342 personer 

(www.lansstyrelsen.se). Detta antagande anser vi vara konservativt med tanke på 

den statistik vi studerat. Konservativa antaganden minskar risken för att modellen 

ska överskatta effekter (Anell, 2009). 

4.5.1 Uppskattad effekt av alkoholrådgivande samtal  

Som tidigare nämnt har vi valt att anta att de alkoholrådgivande samtalen kommer 

få samma utfall på alkoholkonsumtion i Kronobergs län som de fick i den 

internationella studien gjord av Cochrane Collaborations (2007). Där drog man 

slutsatsen att de alkoholrådgivande samtalen i snitt minskar deltagarnas 

alkoholkonsumtion med 12,141 procent. Om vi antar att vi når 40 procent av 

Kronoberg läns befolkning med samtalen innebär det att alkoholkonsumtionen i 

snitt minskar med 4,8564 procent över hela befolkningen. 
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4.6 Relativa risker  
Denna hälsoekonomiska studie utgår ifrån en AAF för varje sjukdom, vilket är 

sjukdomsprevalensen som kan tillskrivas alkohol. Risken för att drabbas av någon 

av de sju utvalda sjukdomarna har påvisats vara högre vid konsumtion av alkohol. 

Detta innebär att det finns en relativ risk högre än 1 som är kopplad till 

alkoholkonsumtion, exempelvis innebär en relativ risk på 1,5 att det är 1,5 gånger 

högre chans att drabbas av sjukdomen vid konsumtion av alkohol i en viss 

konsumtionsgrupp. Den relativa risken är en av två huvudkomponenter i 

beräkningen av AAF, nedan presenteras en tabell med den relativa risken för att 

drabbas av varje utvald sjukdom i de tre olika konsumtionsgrupperna fördelat på 

män och kvinnor. 

 
Figur 11: Relativ risk för alkoholrelaterade sjukdomar, egenkonstruerad bild 

4.7 Fördelning av population i konsumtionsgrupperna 
Den andra huvudkomponenten för att beräkna AAF är fördelningen av befolkningen 

i de olika konsumtionsgrupperna. Som tidigare nämnt har vi valt att använda 

WHO:s (2011) definition för dessa grupper. Nedan presenteras en tabell för det 

antagande om fördelning vi gjort för befolkningen i Kronobergs Län. Siffrorna är 

hämtade ur IHE:s (2010) rapport och gäller för Sveriges befolkning, IHE har i sin 

tur inhämtat siffrorna ifrån monitorprojeketet utfört av SoRAD, Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (2009). Antagandet bygger på att 

befolkningen i Kronoberg har samma alkoholvanor som resterande svenska 

befolkningen. 
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Män 

 

Figur 12: Fördelning i konsumtionsgrupperna för män 

Källa: IHE, 2010 

Kvinnor 

 

Figur 13: Fördelning i konsumtionsgrupperna för kvinnor 

Källa: IHE 2010 

 

För att AAF ska förändras efter alkoholrådgivande samtal krävs ett antagande om 

hur fördelningen av konsumtionsgrupperna förändras till följd av dessa samtal. Vi 

har utgått ifrån att personer i konsumtionsgrupp I inte helt kommer att sluta 

konsumera alkohol till följd av dessa samtal. Detta innebär att gruppen som inte 

dricker alkohol är av oförändrad storlek efter samtalen. Konsumtionsgrupp I ökar i 

storlek på grund av att personer i konsumtionsgrupp II kommer förflyttas till 

konsumtionsgrupp I. Konsumtionsgrupp III minskar då vissa personer flyttas till 

konsumtionsgrupp II.   

 

Figur 14: Förändring av population i konsumtionsgrupperna, egenkonstruerad bild 

Det är enkelt att förstå att personerna inte ligger jämt fördelade i sin 

konsumtionsgrupp. Detta förstås om man tittar på storleken av grupperna där grupp 

I är störst följt av II och sen III. Med detta som bakgrund är det rimligt att tänka sig 

att fler personer i konsumtionsgrupp II ligger närmare gränsen till 
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konsumtionsgrupp I jämfört med gränsen till konsumtionsgrupp III. På samma sätt 

är det rimligt att tänka sig att en stor del av personerna i konsumtionsgrupp III 

ligger nära gränsen till konsumtionsgrupp II. Att det föreligger en ojämn fördelning 

i konsumtionsgrupperna gör att en uppskattning som bygger på en jämn fördelning 

inte är trovärdig. För att göra ett bättre antagande om förändringen i 

konsumtionsgrupperna gjordes ett antagande baserat på data om en ojämnfördelning 

i konsumtionsgrupperna. Vi har valt att anta samma förändring av 

konsumtionsgruppernas storlek efter de alkoholrådgivande samtalen som IHE 

(2010). Anledningen är att de har använt sig av data som visar hur fördelningen i de 

olika konsumtionsgrupperna ser ut. Nedan följer en tabell med det antagande vi 

gjort för de alkoholrådgivande samtalens effekt på populationens förändring av 

fördelningen i konsumtionsgrupperna. Förändringen visas i procentenheter. 

Män 

 

Figur 15: Förändring i konsumtionsgrupper efter rådgivande samtal hos män  

Källa: IHE, 2010 

Kvinnor 

 

Figur 16: Förändring i konsumtionsgrupper efter rådgivande samtal hos kvinnor  

Källa: IHE, 2010
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Data för hälsoekonomisk kalkyl  
 

I kapitlet presenteras den empirisk data som används i den 

hälsoekonomiska kalkylen. Denna består av olika kostnader för vård 

beroende på sjukdom med dess respektive DRG-kod. Även de ICD-koder som 

kopplats till respektive sjukdom listas och antalet patientbesök som finns 

registrerade under dessa i Kronobergs län. 

5.1 Kostnad för vård      
För att kunna fastställa kostnaden för vård har vi använt oss av den prislista Södra 

Regionsvårdsnämnden har publicerat på sin hemsida. Där står det vad landsting ska 

fakturera andra landsting när personer söker vård utanför sin egen region. De olika 

priserna är sorterade utifrån DRG-koder och det verksamhetsområde som patienten 

söker vård i. DRG är ett system för patientklassificering som gäller slutenvård, 

psykiatri, rehabilitering, dagkirurgi och specialiserad öppenvård 

(www.socialstyrelsen.se). Följande prisuppgifter finns listade som schablonmässiga 

belopp för vad ett besök i primärvården kostar (www.skane.se), med annan 

vårdgivare avses en person som inte är läkare men som i sitt yrke utövar vård, 

exempelvis sjuksköterska.  

  

Primärvård Pris 

Läkare 1 424 kr 

Annan vårdgivare 580 kr 

  

Figur 17: Pris för vårdbesök i primärvården  

Källa: www.skane.se 

På samma vis finns schablonmässiga belopp för vad besök på sjukhus kostar. Dessa 

besök består ofta av olika typer av specialistvård och är indelade i olika 

verksamhetsområden (www.skane.se). Nedan presenteras en tabell med de priser för 

sjukhusbesök som är förknippade med de utvalda sjukdomarna. De står tillsammans 

med tillhörande verksamhetsområden och tillhörande DRG-koder. 

 

5 

http://www.skane.se/
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Sjukhus, neurologi     

Epilepsi DRG - Kod Pris 

Läkare BLÄK01 3 646 kr 

Återbesök läkare BLÄK01Å 1 825 kr 

Annan vårdgivare BSVB01 1 457 kr 

   Sjukhus, hjärtsvikt     

Hypertoni DRG - Kod Pris 

Läkare BLÄK01 2 957 kr 

Återbesök läkare BLÄK01 2 957 kr 

Annan vårdgivare BSVB01 1 359 kr 

   Sjukhus, arytmi     

Hjärtarytmier DRG - Kod Pris 

Läkare BLÄK01 3 068 kr 

Återbesök läkare BLÄK01 3 068 kr 

Annan vårdgivare BSVB01 1 227 kr 

   Sjukhus, gastromedicin     

Åderbrock i matstrupen, levercirros, 

inflammation i bukspottkörteln DRG - Kod Pris 

Läkare BLÄK01N 1 431 kr 

Återbesök läkare BLÄK01Å 1 354 kr 

Annan vårdgivare BSVB01 772 kr 

   Sjukhus, hudsjukvård     

Psoriasis DRG - Kod Pris 

Läkare BLÄK01 833 kr 

Återbesök läkare BLÄK01 833 kr 

Annan vårdgivare BSVB01 457 kr 

Figur 18: Prislista med DRG-koder för respektive sjukdoms verksamhetsområde  

Källa: www.skane.se 
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5.2 Sjukvårdsstatistik  
För att kunna beräkna hur mycket det kostar att införa de alkoholrådgivande 

samtalen krävs det data på hur stor andel av alla besök i primärvården som sker med 

läkare respektive annan vårdgivare, då dessa besök kostar olika mycket. Denna 

information har erhållits via Landstinget Kronobergs rapportverktyg Business 

Objects (2014-04-04). Där framgår det att 40,63 procent av alla besök i 

primärvården 2013 gjordes hos läkare och 59,37 procent hos annan vårdgivare. 

 

Genom att koppla de valda alkoholrelaterade sjukdomarna till olika ICD-koder blir 

det möjligt att undersöka hur många i Kronobergs län som uppsöker vård till följd 

av någon av dessa sjukdomar. ICD-koder är en internationell sjukdomsklassificering 

som syftar till att möjliggöra statistiska sammanställningar och genomföra analyser 

(www.socialstyrelsen.se). Landstinget Kronoberg har ett register där alla patienter 

registreras. De registreras på den ICD-kod som hör till den huvuddiagnos dem söker 

vård för. Följande ICD-koder för varje sjukdom har valts ut med hjälp av Thomas 

Frisk, controller på LTK och återfinns på www.socialstyrelsen.se. 

 
Figur 19: ICD-koder kopplade respektive sjukdom  

Källa: www.socialstyrelsen.se 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Nedan finns tabeller med statistik för varje utvald alkoholrelaterad sjukdom. 

Statistiken bygger på antalet besök i primärvården och på sjukhuset uppdelat på 

män och kvinnor för år 2013. Det går att utläsa hur många som har besökt läkare 

och hur många som har besökt en annan vårdgivare. Informationen berör även hur 

många besök som är första besök för sjukdomarna samt hur många som är 

återbesök. Datan är inhämtad ifrån Landstinget Kronobergs rapportverktyg, 

Business Objects (2014-04-04).  
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Figur 20: Antal besök för utvalda sjukdomar i Kronobergs län under 2013  

Källa: Business Objects, LTK 
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Hälsoekonomisk kalkyl 
 

I detta kapitel sammanställs den hälsoekonomiska kalkylen. De 

beräkningar som är gjorda beskrivs och förklaras med utgångspunkt i de 

överväganden och antaganden som gjorts i tidigare kapitel. Avslutningsvis 

presenteras resultatet av kalkylen. Kostnaden för att införa de alkoholrådgivande 

samtalen ställs mot den framräknade kostnadsbesparingen till följd av ett sådant 

införande. 

6.1 Beräkning av kostnad för alkoholrådgivande samtal 

För att beräkna kostnaden för de 25 minuter långa alkoholrådgivande samtalen 

användes de priser för primärvården som fastställdes i det föregående kapitlet. 

 

Primärvård Pris 

Läkare 1 424 kr 

Annan vårdgivare 580 kr 

Figur 21: Priser för primärvårdsbesök, egenkonstruerad figur 

 

Beräkningen av kostnaden för de alkoholrådgivande samtalen bygger också på att 

ett vårdbesök innan införandet tar i genomsnitt 25 minuter i enlighet med vad 

Socialstyrelsen och SKL (2005) fastställt. Detta innebär att besöken blir dubbelt så 

långa efter införandet av de alkoholrådgivande samtalen, då samtalen, som tidigare 

nämnts, i genomsnitt beräknas ta i genomsnitt 25 minuter (Cochrane Collaboration, 

2007). Det innebär dock inte att kostnaden för varje vårdbesök fördubblas i och med 

införandet av de alkoholrådgivande samtalen. Anledningen är att endast 48 procent 

av kostnaden för ett vårdbesök uppskattas vara relaterad till den tid som faktiskt går 

åt till själva besöket. Resterande kostnader beror på exempelvis administration och 

kostnader för lokal och utrustning (Socialstyrelsen & SKL, 2005). Det innebär att 

kostnaden för ett alkoholrådgivande samtal är 48 procent av priset för läkare och 

annan vårdgivare inom primärvården. 
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Alkoholrådgivande samtal Pris 

Läkare 684 kr 

Annan vårdgivare 278 kr 
Figur 22: Pris för alkoholrådgivande samtal, egenkonstruerad figur 

 

Som nämnts i tidigare kapitel uppskattas att 40 procent av Kronoberg läns 

befolkning kommer att få ett alkoholrådgivande samtal på ett år. I antal innebär det 

att 74 537 personer kommer delta i dessa alkoholrådgivande samtal då Kronobergs 

befolkning förra året uppgick till 186 342 personer (www.lansstyrelsen.se). Enligt 

de data som är hämtad ifrån Landstinget Kronobergs rapportverktyg, Business 

Objects (2014-04-04), sker 40,63 procent av besöken i primärvården hos läkare 

vilket i antal då innebär 30 284 personer. Resterande 59,37 procent sker hos annan 

vårdgivare vilket i antal innebär 44 253 personer. Nedan följer en summering av 

kostnaden för de alkoholrådgivande samtalen uppdelat på samtal med läkare samt 

annan vårdgivare. 

 

Kostnad för alkoholrådgivande samtal Antal Pris Kostnad 
Invånare 186342 

  Invånare som får samtal (40 %) 74537 
  Läkarsamtal 30284  684 kr   20 699 926 kr  

Annan vårdgivare samtal 44252  278 kr   12 319 895 kr  
Total kostnad 

  
 33 019 821 kr  

Figur 23: Aggregerad kostnad för alkoholrådgivande samtal, egenkonstruerad figur 

6.2 AAF beräkningar  
För att beräkna AAF, den prevalens för sjukdomen som kan tillskrivas alkohol, 

används formeln som beskrivits i avsnitt 4.4. 

 

Figur 24: AAF-formel  

Källa: Meier et al., 2008 

 

http://www.lansstyrelsen.se/
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Den relativa risken som används hämtas ifrån den tabell med de relativa risker som 

valts under avsnitt 4.6. Nedan följer ett exempel för uträkningen av AAF för 

epilepsi hos män innan de alkoholrådgivande samtalen, övriga finns i bilaga 2. 

 

Figur 25: AAF Epilepsi innan alkoholrådgivande samtal för män  

Källa: Samokhvalov et al., 2010 & IHE, 2010 

 

Uträkningen ovan innebär att 24,5 procent av alla epilepsidiagnoser i Sverige 

förklaras av alkoholkonsumtion. En summering av alla sjukdomars AAF för båda 

könen innan de alkoholrådgivande samtalen följer nedan: 

 

Summering AAF innan alkoholrådgivande samtal Män Kvinnor 

Epilepsi 24,55% 13,82% 
Hypertoni 10,84% 2,69% 
Hjärtarytmier 32,26% 30,19% 
Åderbrock i matstrupen 47,57% 47,61% 
Levercirros 50,17% 50,46% 
Inflammation i bukspottskörteln 9,79% 1,73% 
Psoriasis 32,75% 30,42% 

Figur 26: Summering av AAF innan alkoholrådgivande samtal, egenkonstruerad figur 

 

Efter de alkoholrådgivande samtalen så har fördelningen av populationen i de olika 

konsumtionsgrupperna förändrats. Genom att använda samma AAF formel som 

tidigare med samma relativa risker för de olika sjukdomarna men med den nya 

fördelningen av populationen i konsumtionsgrupperna så kan nu ett nytt AAF 

räknas ut. Den nya fördelningen av populationen i konsumtionsgrupperna är 

hämtade ifrån det antagande vi gjorde i avsnitt 4.7. Nedan presenteras uträkningen 

av den nya AAF-siffran för epilepsi hos män. Uträkningarna för de övriga 

sjukdomarnas AAF presenteras i bilaga 3. 
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Figur 27: AAF Epilepsi efter alkoholrådgivande samtal för män 

Källa: Samokhvalov et al., 2010 & IHE, 2010 

 

Uträkningen visar att AAF har sjunkit ifrån 24,55 procent till 24,21 procent. Nedan 

följer en summering av alla sjukdomars AAF för båda könen efter de 

alkoholrådgivande samtalen: 

 

Summering AAF efter alkoholrådgivande samtal Män Kvinnor 

Epilepsi 24,21% 13,42% 
Hypertoni 10,69% 2,40% 
Hjärtarytmier 32,06% 29,69% 
Åderbrock i matstrupen 46,17% 44,23% 
Levercirros 48,73% 47,27% 

Inflammation i bukspottskörteln 9,35% 1,56% 
Psoriasis 32,69% 30,35% 

Figur 28: Summering AAF efter alkoholrådgivande samtal, egenkonstruerad bild 

Nedan följer en summering av förändringen i AAF för alla sjukdomar för både män 

och kvinnor, sett i procentenheter. 

Minskning av AAF efter alkoholrådgivande samtal Män Kvinnor 

Epilepsi -0,34% -0,40% 
Hypertoni -0,14% -0,29% 
Hjärtarytmier -0,20% -0,49% 
Åderbrock i matstrupen -1,40% -3,39% 

Levercirros -1,44% -3,18% 
Inflammation i bukspottskörteln -0,44% -0,17% 
Psoriasis -0,06% -0,07% 

Figur 29: Summering minskning av AAF efter alkoholrådgivande samtal, egenkonstruerad bild 
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6.3  Beräkning av LTK:s kostnader för sjukdomarna 
Uppsatsen studerar, vilket motiverats i tidigare kapitel, de kostnader LTK har för de 

sjukvårdsbesök som är relaterade till de utvalda alkoholrelaterade sjukdomarna. 

Genom att multiplicera antalen sjukvårdsbesök med tillhörande prislapp kan vi 

summera beloppen för att nå den kostnad LTK i dag har för besöken. Nedan visas 

denna beräkning för LTK:s besökskostnader för sjukdomen epilepsi. Beräkningar 

för de kostnader LTK har för resterande sjukdomar återfinns i bilaga 4. 

 

I denna tabell presenteras antalet besök för epilepsi uppdelat på typ av besök för 

män och kvinnor. 

 

Figur 30: Antal besök för epilepsi  

Källa: Business Objects 

Siffrorna i ovanstående tabell multipliceras med siffrorna i nedanstående tabell som 

består av prislappar för varje typ av besök hämtade från Södra 

Regionsvårdsnämndens prislista (www.skane.se). 

Prislista     
Primärvård   Pris 
Läkare 

 
1 424 kr 

Annan vårdgivare 
 

580 kr 

   Sjukhus, neurologi (Epilepsi) DRG - Kod Pris 
Läkare BLÄK01 3 646 kr 
Återbesök läkare BLÄK01Å 1 825 kr 
Annan vårdgivare BSVB01 1 457 kr 

Figur 31: Prislista primärvård & sjukhus neurologi 

Källa: www.skane.se 
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Produkterna av de ovanstående tabellerna samt summan av produkterna presenteras 

i nedanstående tabell. 

 

Figur 32: Besökskostnad för epilepsi, egenkonstruerad bild 

 

Beräkningar av LTK:s kostnader för vårdbesök har gjorts för alla utvalda 

alkoholrelaterade sjukdomar. Detta har resulterat i nedanstående tabell, där 

besökskostnaderna kan utläsas för varje enskild sjukdom, uppdelat på män och 

kvinnor samt för den totala kostnaden.  

 Besökskostnader sjukdomar Män Kvinnor Totalt 
Epilepsi 1 316 499 kr 1 208 386 kr 2 524 885 kr 
Hypertoni 13 453 974 kr 16 818 499 kr 30 272 473 kr 
Hjärtarytmier 4 768 334 kr 4 303 811 kr 9 072 145 kr 

Åderbrock i matstrupen 911 409 kr 901 788 kr 1 813 197 kr 
Levercirros 33 687 kr 104 356 kr 138 043 kr 
Inflammation i bukspottskörteln 143 924 kr 121 302 kr 265 226 kr 
Psoriasis 1 283 852 kr 1 189 068 kr 2 472 920 kr 
Totalt 21 911 679 kr 24 647 210 kr 46 558 889 kr 

Figur 33: Aggregerad besökskostnad för alla sjukdomar, egenkonstruerad bild 

6.4 Ekonomisk effekt av alkoholrådgivande samtal  
För att få fram den kostnadsreducering som de alkoholrelaterade samtalen resulterar 

i multipliceras de beräknade kostnaderna (figur 30) med den minskning i 

procentenheter av AAF som de alkoholrådgivande samtalen resulterar i (Figur 26). 

Anledningen är att minskningen i AAF sett i procentenheter efter de 

alkoholrådgivande samtalen motsvarar minskningen av den totala förekomsten av 

en viss sjukdom i procent.  

 

Om man studerar 100 stycken män drabbade av epilepsi och antar att ingen av dem 

fått alkoholrådgivande samtal innebär det att 24,55 stycken av dessa är drabbade på 
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grund av alkoholkonsumtion. (AFF = 24,55).  Det innebär också att 75,45 stycken 

män är drabbade av epilepsi på grund av andra orsaker än alkoholkonsumtion.  

 

Om man studerar samma 100 män men nu antar att 40 procent av dessa fått 

alkoholrådgivande samtal är fortfarande 74,45 stycken fortfarande drabbade av 

epilepsi på grund av andra orsaker än alkoholkonsumtion. Nu har dock antalet som 

drabbats av epilepsi på grund av alkoholkonsumtion minskat till 24,21 stycken män. 

Det innebär att 0,34 stycken män som tidigare hade drabbats av epilepsi inte längre 

drabbas (100 - 74,45- 24,21= 0,34). Eftersom att 0,34/100 = 0,34 procent innebär 

det att förekomsten av sjukdomen epilepsi har minskat med 0,34 procent.  Detta kan 

översättas till att 0,34 procent av de kostnader som är förknippade med epilepsi har 

reduceras.  

 

Nedan följer en tabell som visar denna kostnadsreducering för varje utvald 

alkoholrelaterad sjukdom.  

 

Besparing vid minskad AAF Män Kvinnor Totalt 
Epilepsi 4 457 kr 4 833 kr 9 290 kr 

Hypertoni 19 284 kr 48 874 kr 68 158 kr 
Hjärtarytmier 9 481 kr 21 294 kr 30 775 kr 
Åderbrock i matstrupen 12 778 kr 30 544 kr 43 322 kr 
Levercirros 484 kr 3 320 kr 3 804 kr 
Inflammation i bukspottskörteln 633 kr 207 kr 840 kr 
Psoriasis 767 kr 853 kr 1 620 kr 
Totalt 47 885 kr 109 925 kr 157 809 kr 

Figur 34: Besparing av kostnader vid minskad AAF, egenkonstruerad bild 

 

Den totala besparingen för de utvalda sjukdomarna blir 157 809 kronor till följd av 

de alkoholrådgivande samtalen. Ställs detta mot kostnaden på 33 019 821 kronor för 

att införa samtalen får LTK en ytterligare kostnad på 32 862 012 kronor. Givet de 

data och de antaganden som gjorts i denna kalkyl är det på organisationsnivå inte 

lönsamt för LTK att införa dessa alkoholrådgivande samtal.  
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Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras och analyseras den hälsoekonomiska kalkylen 

och dess resultat. Det sker utifrån aspekter såsom att kalkylen skulle 

kunna byggas ut med fler besparingsposter för LTK, att vissa antaganden har stor 

betydelse för kalkylens resultat och att de alkoholrådgivande samtalen får 

samhällseffekter. 

7.1 Analys av resultat 
I denna hälsoekonomiska utvärdering har en kalkyl upprättats för att undersöka 

alkoholrådgivande samtals ekonomiska effekt på vårdbesök för sju 

alkoholrelaterade sjukdomar. Kalkylen visar att LTK skulle behöva en ytterligare 

finansiering på 32 862 101 kronor om de väljer att införa alkoholrådgivande samtal 

i primärvården. LTK kan inte införa de alkoholrådgivande samtalen genom att bara 

omallokera givna resurser, ifrån vårdbesök för de givna sjukdomarna till 

primärvården för alkoholrådgivande samtal. De alkoholrådgivande samtalen 

kommer helt enkelt inte att generera tillräckligt höga intäkter för att täcka den 

kostnad som de alkoholrådgivande samtalen för med sig.  

 

Vissa av de siffror som kalkylen baseras på är antaganden och dessa bör, enligt 

Drummond et al. (1996), analyseras för att få förståelse för resultatet. Resultatet av 

en kalkyl blir inte bättre än de antaganden den bygger på (Carlsson et al., 2006). 

Den största kritiken emot resultatet av denna uppsats kalkyl, tror vi, ligger i att långt 

ifrån alla potentiella besparingsposter ingår i kalkylen. Detta kommer att diskuteras 

ytterligare i avsnitt 7.2. 

 

Ett annat antagande som kan ses som osäkert är antalet vårdbesök kopplade till de 

utvalda sjukdomarna. Det finns anledning att tro att antagandet är en 

underskattning. Thomas Frisk, verksamhetscontroller på LTK (2014-04-04), menar 

att även om huvuddiagnosen fastställts vid ett tillfälle så kan patienten ha belastat 

sjukvården tidigare där huvuddiagnosen inte har kunnat fastställas. Exempelvis kan 

en patient ha uppsökt vård för magont men diagnosen för besväret fastställs inte 

fören vid ett senare återbesök. Detta innebär att det första vårdbesöket inte bokförs 
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med ICD-kod kopplad till diagnosen då den vid tillfället inte var känd. Med 

anledning av detta är det troligt att de givna alkoholrelaterade sjukdomarna har 

bidragit till fler vårdbesök än dem som finns identifierade i kalkylen. Det innebär att 

de alkoholrelaterade sjukdomarna har en högre kostnad än av vad som anges i 

kalkylen. Stämmer detta innebär det att kalkylen underskattar den 

kostnadsbesparing som de alkoholrådgivande samtalen resulterar. 

 

Kalkylen visar att LTK kan nå en intäkt på 157 809 kr, i form av minskade 

kostnader för vårdbesök, till följd av de alkoholrådgivande samtalen (se avsnitt 6.4, 

figur 31). Skulle samtalen införas kan man dock räkna med att intäkten uppstår 

successivt över tiden. Enligt Ferraz-Nunez & Karlberg (2012) bör intäkter som 

uppstår i framtiden diskonteras. Det är dock väldigt svårt att säga när i framtiden 

dessa intäkter uppstår. Tidpunkten för när intäkterna realiseras kommer dessutom 

med hög sannolikhet variera beroende på vilken sjukdom dem hör till. Detta beror 

på att vissa av de utvalda sjukdomarna uppstår till följd av ett långsiktigt 

alkoholbruk medan andra uppstår till följd av ett högt engångsintag av alkohol 

(Överläkare Kjell-Åke Alle, 2014-03-12). Även om det är svårt att diskontera 

intäkterna i denna kalkyl står det klart att intäkter i framtiden inte är lika mycket 

värda som intäkter i nutid (Yard, 2001). Med detta som bakgrund överskattar 

kalkylen värdet på intäkterna och därmed också resultatet i kalkylen.   

7.2 Andra besparingsposter, LTK  
Den hälsoekonomiska kalkyl som ställts upp i denna uppsats visar på ett resultat 

som är långt ifrån lönsamt. Det finns dock anledning att fortsätta studera 

hälsoekonomiska effekter på ett organisatorisk plan till följd av alkoholrådgivande 

samtal i primärvården. Vi menar att det finns goda möjligheter att bygga ut kalkylen 

med fler potentiella besparingsområden vilket skulle kunna göra kalkylen lönsam. 

Enligt Drummond et al. (2005) bör alla kostnads- och intäktsposter av betydande 

storlek tas med i en hälsoekonomisk kalkyl. Det vill säga att en sådan post endast 

bör uteslutas ifrån modellen om den inte påverkar resultatet nämnvärt. Applicerar vi 

denna ståndpunkt på denna uppsats kalkyl kan den sägas vara i behov av utbyggnad, 

då det finns fler poster som potentiellt skulle kunna påverka resultatet nämnvärt. Vi 

valde att studera minskade kostnader för vårdbesök som besparingspost till följd av 
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de alkoholrådgivande samtalen. Naturligtvis kan dessa samtal få positiva 

ekonomiska effekter på andra kostnader som hör till de valda alkoholrelaterade 

sjukdomar, vilka skulle kunna ingå i kalkylen och påverka resultatet av den. Att 

dessa inte finns som poster i kalkylen beror framförallt på den tidsram vi som 

författare var tvungna att förhållas oss till i vår arbetsprocess. Däremot ser vi goda 

möjligheter till att lyfta in fler alkoholrelaterade kostnader som möjliga 

besparingsposter i kalkylen. Är det möjligt att koppla fler kostnader till de 

alkoholrelaterade sjukdomarna innebär det att en större kostnadsbesparing är möjlig.  

 

En ytterligare möjlig besparingspost till följd av minskad alkoholkonsumtion är 

minskade kostnader för läkemedel. IHE (2010) utförde, som tidigare nämnt, en 

hälsoekonomisk utvärdering angående alkoholrådgivande samtals ekonomiska 

effekt på läkemedelskostnader. Genom att studera tretton alkoholrelaterade 

sjukdomar lyckades de påvisa en möjlig besparing på cirka 11 250 000 kronor i 

läkemedelskostnader för svensk sjukvård (IHE, 2010). Om vi antar att samma 

besparing är möjlig i Kronobergs län så skulle det innebära att vi kan lägga till 

ytterligare 217 000 kronor som positiv ekonomisk effekt i denna uppsats kalkyl. 217 

000 kronor är kvoten av Kronoberg läns befolkningsmängd (186 342 personer enligt 

www.lansstyrelsen.se) och Sveriges befolkningsmängd (9 658 301 personer enligt 

www.scb.se) multiplicerat med IHE:s (2010) beräknade besparing (11 250 000 

kronor) för hela Sveriges sjukvård. 

 

Vi har i vårt samtal med överläkare Kjell-Åke Alle (2014-03-12) också förstått att 

det finns fler potentiella besparingsposter för behandlingskostnader av bieffekter 

som hör till de studerade alkoholrelaterade sjukdomarna.  Kjell-Åke Alle (2014-03-

12) menar dock att det bästa sättet att bygga ut kalkylen på, i syfte att visa på 

lönsamhet, vore att inkorporera fler sjukdomar som till exempel cancersjukdomar. 

De cancersjukdomar som går att koppla till alkoholkonsumtion är ofta förknippade 

med omfattande kirurgiska åtgärder vilka innebär höga kostnader för LTK. Detta 

innebär således också en potentiell kostnadsbesparing till följd av de 

alkoholrådgivande samtalen. Kjell-Åke Alle (2014-03-12) anser också att psykiska 

sjukdomar skulle kunna studeras då alkohol har en hög prevalens för dessa. 

Besparingseffekten som de alkoholrådgivande samtalen skulle kunna få på 
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kostnaden för psykiska sjukdomar är förmodligen betydligt högre än vad som är 

möjligt att visa i en kalkyl. Det beror på att underrapportering förmodligen är stor. 

Folk skäms ofta för sitt alkoholbruk och uppger sällan det som anledning för sin 

psykiska ohälsa (Kjell-Åke Alle överläkare, 2014-03-12). 

7.3 Känslighetsanalys 
Genom en känslighetsanalys vill vi påvisa validitet för denna hälsoekonomiska 

utvärdering genom lyfta fram och diskutera de mest betydelsefulla variablerna för 

kalkylens resultat. Drummond et al. (2005) anser att den viktigaste anledningen till 

att känslighetsanalysera variabler i hälsoekonomiska analysmodeller är att de har 

stor påverkan på resultatet. I linje med detta har vi valt att känslighetsanalysera tre 

variabler som vi har identifierat som betydelsefulla för resultatet i den kalkyl denna 

hälsoekonomiska utvärdering är baserad på. Eftersom att kostnadssidan i kalkylen 

har betydligt större inverkan på resultatet än intäktssidan i kalkylen är alla dessa tre 

variabler också identifierade där. Intäktssidan analyserades istället utifrån vilka 

ytterligare besparingskoster som skulle kunnat ingå där i enlighet med avsnitt 7.2. 

 

Vi har kunnat se att kostnaden för de alkoholrådgivande samtalen till stor del beror 

på vilken vårdgivare som håller i samtalen. Det innebär om det är en läkare eller en 

annan vårdgivare, där annan vårdgivare är definierat som en person som inte är 

läkare men som i sitt yrke utövar vård, exempelvis sjuksköterska. Detta grundar sig 

i att kostnaden för en läkare är betydligt högre än kostnaden för en annan 

vårdgivare. En annan variabel som har stor betydelse för de alkoholrådgivande 

samtalens kostnad, och därmed kalkylens resultat, är längden på samtalen. Får alla 

patienter som besöker primärvården ett samtal på 25 minuter med sin vårdgivare 

innebär det, givet att ett besök i primärvården är i genomsnitt 25 minuter långt, att 

besökstiderna för LTK:s primärvård fördubblas i och med ett införande av 

alkoholrådgivande samtal. Att alla patienter får ett sådant samtal är också ett 

antagande som har stor betydelse för den kostnad som kalkylen visar att ett 

införande av alkoholrådgivande samtal för med sig. Detta antagande 

känslighetsanalyseras inte bara för att det har stor påverkan på resultatet. Eckerlund 

et al. (2011) menar att om det finns antaganden som författarna är osäkra på är det 

ett motiv för en känslighetsanalys. Vi ser det som högst osäkert om det är rimligt att 
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alla som besöker primärvården ska få ett alkoholrådgivande samtal. Exempelvis är 

det självfallet inte ekonomiskt försvarbart att hålla alkoholrådgivande samtal med 

nykterister.  

7.3.1 Vårdgivare  

Det finns anledning att tänka sig att de alkoholrådgivande samtalen skulle kunna 

genomföras mer kostnadseffektivt om de utfördes av andra vårdgivare än läkare. 

Anledningen är att kostnaden för läkarbesök är högre än vårdbesök hos andra 

vårdgivare (www.skane.se). Det antagande som gjordes i den ursprungliga kalkylen 

var att de alkoholrådgivande samtalen skulle hållas i samband med ett vårdbesök 

och göras av den vårdgivare patienten besöker. Som motiverats i avsnitt 6.1 antog vi 

att 40,63 procent av alla besök skulle ske hos läkare och 59,37 procent av alla besök 

hos annan vårdgivare. Om vi förändrar variabeln av vem som utför samtalen till att 

alla besök utförs av annan vårdgivare kommer kostnadssidan i den hälsoekonomiska 

kalkylen förändras enligt nedanstående beräkning, allt annat lika. 

 

Kostnad för samtal enbart annan 
vårdgivare Antal Pris Kostnad 

Invånare 186342 
  Invånare som får samtal (40 %) 74537 
  Läkarsamtal 0  684 kr  

 Annan vårdgivare samtal 74537  278 kr   20 751 045 kr  
Kostnad för samtal 

  
 20 751 045 kr  

Figur 35: Känslighetsanalys, enbart annan vårdgivare håller i alkoholrådgivande samtal, 

egenkonstruerad figur 

 

Utförs alla de alkoholrådgivande samtalen av annan vårdgivare blir kostanden för 

samtalen 20 751 045 kronor istället för 33 019 821 kronor i ursprungskalkylen, en 

minskning med 12 268 776 kronor. För att bidra med ett perspektiv för vilken 

betydelse variabeln vårdgivare har för kostnaden av de alkoholrådgivande samtalen 

har vi även tittat på hur den förändras om enbart läkare håller i samtalen. Nedan 

följer en beräkning av kostnaden för de alkoholrådgivande samtalen om endast 

läkare håller i samtalen, alla andra variabler hålls lika med ursprungskalkylen. 
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Kostnad för samtal enbart läkare Antal Pris Kostnad 
Invånare 186342 

  Invånare som får samtal (40 %) 74537 
  Läkarsamtal 74537  684 kr   50 947 394 kr  

Annan vårdgivare samtal 0  278 kr  
 Kostnad för samtal 

  
 50 947 394 kr  

Figur 36: Känslighetsanalys, enbart läkare håller i alkoholrådgivande samtal, egenkonstruerad figur 

 

Utförs alla de alkoholrådgivande samtalen av läkare blir kostanden för samtalen 50 

947 394 kronor och därmed 17 927 573 kronor högre än i ursprungskalkylen. 

Skillnaden i kostnad för de alkoholrådgivande samtalen beror i hög utsträckning på 

vilken vårdgivare som håller i samtalen. Bestämmer sig LTK för att införa denna 

metod för att förebygga alkoholkonsumtion kan det finnas anledning att utreda vem 

som ska hålla i samtalen. Kan det antas att de alkoholrådgivande samtalen får 

samma effekt oavsett om läkare eller annan vårdgivare håller i dem är det i enlighet 

med känslighetsanalysen av denna variabel mest kostnadseffektivt att låta annan 

vårdgivare hålla i samtalen. Detta gäller givet att det är praktiskt möjligt att 

uteslutande låta andra vårdgivare än läkare hålla i samtalen. Ska alla patienterna få 

de alkoholrådgivande samtalen tillsammans med annan vårdgivare än läkare innebär 

det att de patienter som söker vård hos läkare även måste träffa annan vårdgivare. 

Det går eventuellt att tänka sig att ytterligare kostnader kan uppstå när patienten 

flyttas ifrån läkaren till en annan vårdgivare, exempelvis administrativa kostnader. 

7.3.2 Tid för alkoholrådgivande samtal  

Antagandet gällande tiden för de alkoholrådgivande samtalen innebär i 

ursprungskalkylen att besökstiden för LTK:s primärvård fördubblas i och med ett 

införande av alkoholrådgivande samtal. Anledning är att samtalen, i enlighet med 

Cochrane Collaboration (2007), uppskattas ta i genomsnitt 25 minuter vilket är 

samma tid som Socialstyrelsen och SKL (2005) menar att ett vårdbesök i 

primärvården tar i genomsnitt. Att fördubbla den tid som primärvården lägger på 

patienter är av naturliga skäl kostsamt. Kan LTK minska tiden för de 

alkoholrådgivande samtalen skulle kostnadseffektiviteten kunna ökas, givet att 

effekten av samtalen bibehålls.  Enligt Cochrane Collaborations (2007) studie hade 

längden för de alkoholrådgivande samtalen en interkvartil spännvidd på 7,5 till 30 
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minuter.  För att få förståelse för hur stor betydelse samtalens längd har på dess 

kostnad har vi tittat på hur kostnaden förändras vid 7,5 minuters samtal respektive 

30 minuters samtal. Anledningen till att vi väljer att utgå ifrån kvartilerna i 

Cochrane Collaborations (2007) studie är att de är just kvartiler och därför kan 

anses vara realistiska värden för de alkoholrådgivande samtalens tidsåtgång. I 

följande tabell presenteras priser per samtal beroende på samtalens längd. Den är 

baserad på kvoten mellan den nya samtalslängden och 25 minuter vilket 

multiplicerats med kostnaden för 25 minuters samtal. 

 

Pris alkoholrådgivande samtal 25 minuter 7,5 minuter 30 minuter 
Läkarsamtal  684 kr   205 kr   820 kr  
Annan vårdgivare  278 kr   84 kr   334 kr  

Figur 37: Pris per alkoholrådgivande samtal vid 7,5, 25 och 30 minuters längd, egenkonstruerad figur 

 

Nedan följer beräkningar för de alkoholrådgivande samtalens kostnad om samtalen 

tar 7,5 respektive 30 minuter. 

 

Kostnad för alkoholrådgivande 
samtal, 7,5 minuter Antal Pris Kostnad 

Läkarsamtal 30 284  205 kr   6 209 978 kr  
Annan vårdgivare 44 252  84 kr   3 695 969 kr  
Summa 

  
 9 905 946 kr  

 

Kostnad för alkoholrådgivande 
samtal, 30 minuter Antal  Pris  Kostnad 
Läkarsamtal 30 284  820 kr   24 839 911 kr  
Annan vårdgivare 44 252  334 kr   14 783 875 kr  
Summa 

  
 39 623 786 kr  

Figur 38: Beräkning av kostnad för alkoholrådgivande samtal vid 7,5 respektive 30 minuter, 

egenkonstruerad figur 

 

I enlighet med ovanstående beräkningar är längden på de alkoholrådgivande 

samtalen en betydande variabel för dess kostnad. Hålls samtalen i 7,5 minuter 

innebär det en kostnad för de alkoholrådgivande samtalen på 9 905 946 kronor 

jämfört med 33 019 821 kronor i ursprungskalkylen. Det skulle innebära att LTK 

behöver en ytterligare finansiering på 9 748 137 kronor för att införa de 

alkoholrådgivande samtalen. Hålls samtalen i 30 minuter innebär det en kostnad på 
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39 623 786 kronor jämfört med 33 019 821 kronor i ursprungskalkylen. Det skulle 

innebära att LTK behöver en ytterligare finansiering på 39 465 977 kronor för att 

införa de alkoholrådgivande samtalen.  

 

Det kan vara optimistiskt att tänka sig att samtalen inledningsvis ska kunna hållas 

till i genomsnitt 7,5 minuter. Vi tänker oss dock att vårdgivarna borde kunna 

tidseffektivisera sina samtal efterhand när de blir allt mer vana att hålla i samtalen. 

Anledningen är att vårdgivarna som ingick i Cochrane Collaborations (2007) studie 

utförde samtalen för första gången och som med så mycket annat borde övning ge 

färdighet. Vi anser inte att det är troligt att samtalen kommer ske till i genomsnitt 30 

minuter. Vi finner inga belägg för att vårdgivarna inom LTK skulle behöva längre 

tid än vårdgivarna i Cochrane Collaborations (2007) studie.  

7.3.3 Antal berörda av samtal 

I den ursprungliga kalkylen gjordes ett antagande om att alla patienterna i åldrarna 

18 - 84 år som söker vård hos primärvården skulle få ett alkoholrådgivande samtal. 

Ingen hänsyn togs till om vårdsökanden drack alkohol eller inte. Anledningen till att 

antagandet gjordes enligt ovanstående är att de alkoholrådgivande samtalen 

utformats med grund i Cochrane Collaborations (2007) studie. Det går dock att 

ifrågasätta meningen med att hålla alkoholrådgivande samtal med patienter som inte 

konsumerar alkohol då ingen effekt uppstår hos dessa. Med anledning av detta har 

vi valt att titta på vad de alkoholrådgivande samtalen skulle kosta om patienter som 

inte dricker alkohol inte får samtalen. Enligt statistik, se avsnitt 4.7, innebär det att 

18,5 procent av männen och 27,5 procent av kvinnorna inte behöver genomföra 

samtalen, vilket innebär ett genomsnitt på 23 procent för både män och 

kvinnor.  Nedan följer en beräkning för de alkoholrådgivande samtalen när personer 

som inte dricker alkohol inte får något alkoholrådgivande samtal.  

Kostnad för alkoholrådgivande 
samtal exklusive icke drickande Antal Pris Kostnad 
Antal invånare som dricker alkohol 143 483 

  Invånare som får samtal (40 %) 57 393 
  Läkarsamtal 23 319  684 kr   15 938 943 kr  

Annan vårdgivare samtal 34 074  278 kr   9 486 320 kr  
Kostnad för samtal 

  
 25 425 263 kr  

Figur 39: Kostnad för alkoholrådgivande samtal exklusive icke drickande patienter 
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Exkluderas de icke drickande från samtalen så kommer kostnaden sjunka till 25 425 

263 kronor, en besparing på 7 594 559 kronor jämfört med ursprungskalkylen. Att 

hålla samtal med patienter som inte konsumerar alkohol bör anses vara ett slöseri 

med resurser, vilket motiverar varför de inte ska delta i samtalen. Detta förutsätter 

att det är möjligt att på ett korrekt sätt utesluta alla icke drickande, exempelvis 

genom att fråga alla om deras alkoholvanor i samband med vårdbesöket. Det kan 

också finnas anledning att fundera på om det är etiskt korrekt att hålla samtal 

gällande alkoholens risker med en patient som inte konsumerar alkohol. Det går att 

tänka sig att dessa kan känna sig kränkta eller kan tappa förtroende för sjukvården.  

 

Som förklarats i avsnitt 4.7 får de alkoholrådgivande samtalen en effekt som 

innebär att vissa personer i konsumtionsgrupp III flyttas ner till konsumtionsgrupp 

II samt att visa personer i konsumtionsgrupp II flyttas ner till konsumtionsgrupp I. 

De personer som finns i konsumtionsgrupp I kommer dock att fortsätta finnas i 

konsumtionsgrupp I efter de alkoholrådgivande samtalen då de inte förväntas sluta 

dricka alkohol. Detta innebär att de alkoholrådgivande samtalens effekt på 

fördelningen av befolkningen i konsumtionsgrupperna, enligt modellen, kan 

förväntas vara precis lika stor om samtalen bara utfös med de personer som ingår i 

konsumtionsgrupp II och III. Med andra ord fångar modellen inte förändringen av 

alkoholkonsumtion för de som ingår i konsumtionsgrupp I.  

 

Med anledning av detta är det intressant att titta på vad kostnaden för de 

alkoholrådgivande samtalen blir om samtalen bara utförs med patienter i 

konsumtionsgrupp II och III. Hos männen befinner sig 8,4 procent i dessa 

konsumtionsgrupper och 8,7 procent av kvinnorna, vilket ger ett genomsnitt på 8,55 

procent. Detta skulle betyda att enbart 6 373 alkoholrådgivande samtal skulle 

genomföras om samtalen bara utförs för patienter i konsumtionsgrupp II och III. 

Nedan beräknas kostnaden för de alkoholrådgivande samtalen om de bara utförs i 

konsumtionsgrupp II och III.  
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Kostnad för alkoholrådgivande samtal 
enbart konsumtionsgrupp II & III Antal Pris Kostnad 
Invånare som får samtal (40 %) 6 373 

  Läkarsamtal 2 589  684 kr   1 769 844 kr  
Annan vårdgivare samtal 3 784  278 kr   1 053 351 kr  
Kostnad för samtal 

  
 2 823 195 kr  

Figur 40: Kostnad för alkoholrådgivande samtal med konsumtionsgrupp II & III 

 

Detta skulle innebära en kostnad för de alkoholrådgivande samtalen på 2 823 195 

kronor och en minskning på 30 196 627 kronor jämfört med ursprungskalkylen. Det 

går dock att ifrågasätta om effekten av de alkoholrådgivande samtalen kan förväntas 

bli lika stor om konsumtionsgrupp I utesluts ifrån samtalen. Detta innebär således 

att man i ursprungskalkylen underskattar effekten av de alkoholrådgivande samtalen 

då förändringar i alkoholkonsumtion för konsumtionsgrupp I inte fångas i modellen. 

Däremot är den relativa risken för de alkoholrelaterade sjukdomarna låg i 

konsumtionsgrupp I jämfört med de relativa riskerna i konsumtionsgrupp II och III. 

Detta innebär av naturliga skäl att effekten för minskad alkoholkonsumtion är större 

i dessa grupper. Med ovanstående som bakgrund skulle man kunna tänka sig att 

LTK:s samtal blir mer kostnadseffektiva om de bara utförs med patienter i 

konsumtionsgrupp II och III. Detta givet att det är praktiskt möjligt att identifiera 

dessa patienter, vilket enligt Kjell-Åke Alle är lättare sagt än gjort då en hög 

alkoholkonsumtion är förknippat med skam för många människor. 

7.2.4 Best case scenario 

Ovanstående känslighetsanalyser visar hur de mest väsentliga antagandena påverkar 

kostnaden för de alkoholrådgivande samtalen. Nedan följer en beräkning där alla 

variabler justeras till det som visats innebära lägst kostnad för de alkoholrådgivande 

samtalen. Det vill säga att de alkoholrådgivande samtalen enbart sköts av annan 

vårdgivare än läkare, samtalen längd beräknas vara på 7,5 minuter och det är enbart 

konsumtionsgrupp II och III som får samtalen.  

 

Best case scenario Antal Pris Kostnad 
Alkoholrådgivande samtal 6 373  84 kr   532 264 kr  

Figur 41: Alkoholrådgivande samtal enbart med konsumtionsgrupp II & III, 7,5 minuter långa och 

enbart med annan vårdgivare 
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Skulle det vara möjligt att hålla de alkoholrådgivande samtalen enligt detta best case 

scenario innebär det att kostnaden för samtalen skulle bli 532 264 kronor. Kalkylen 

skulle dock fortfarande visa på olönsamhet då effekten, som tidigare nämnt, enbart 

genererar intäkter på 157 809 kr. Som vi tidigare motiverat finns det dock anledning 

att tro att fler besparingsposter skulle kunna ingå i kalkylen. Exempelvis har vi som 

tidigare nämnt uppskattat ytterligare en besparingspost på 217 000 kronor för 

läkemedelskostnader. Beaktas även denna besparingspost skulle det innebära att 

LTK behöver 157 455 kronor i extra finansiering (532 264 kr – 157 809 kr - 217 

000 kr = 157 455 kr) för att införa de alkoholrådgivande samtalen.  Är det praktiskt 

möjligt att utforma de alkoholrådgivande samtalen efter detta best case scenario 

finns det tillsammans med ytterligare besparingsposter i  beräkning goda 

möjligheter för samtalen att bli lönsamma för LTK.  

7.4 Samhällsekonomiska aspekter   

När hälsoekonomiska utvärderingar utförs på en organisatorisk sjukvårdsnivå 

innebär det, som i denna uppsats fall, att fokus ligger just där. Det är dock viktigt att 

beakta det samhällsansvar sjukvården har. Detta innebär att även hälsoekonomiska 

utvärderingar med organisationsfokus måste beakta eventuella effekter i samhället 

(Anell 2009). 

 

Uppdraget för denna uppsats skapades på LTK:s folkhälsoenhet, syftet med deras 

verksamhet är att skapa en positiv hälsoutveckling i samhället (Kronobergs län) 

(www.ltkronoberg.se). Syftet med de alkoholrådgivande samtalen är i första hand 

att förbättra den allmänna hälsan i samhället. Denna uppsats har dock inte skrivits i 

syfte om att utreda dessa positiva hälsoeffekter istället syftar den till att utreda om 

LTK kan införa de alkoholrådgivande samtalen utan att det kräver ytterligare 

finansiering. Minskad alkoholkonsumtion har, i enlighet med tidigare forskning, 

många positiva effekter för samhället både gällande hälsa och ekonomi 

(Socialstyrelsen, 2011). Det är på grund av dessa effekter som folkhälsoenheten på 

LTK önskar att införa alkoholrådgivande samtal. Eftersom att positiva 

samhällseffekter har föranlett att denna uppsats skrivs anser vi oss inte ytterligare 

behöva beakta dessa. 

 

http://www.ltkronoberg.se/
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LTK kan enligt denna hälsoekonomiska utvärdering inte räkna med att en 

omallokering av resurser räcker för att finansiera de alkoholrådgivande samtalen. 

De intäkter samtalen resulterar i täcker inte de kostnader de för med sig, sett ur ett 

organisatoriskt sjukvårdsperspektiv. Eventuellt kan det gå om fler besparingsposter 

kan tas i beaktning samtidigt som det visar sig möjligt att utföra de 

alkoholrådgivande samtalen enligt vad vi kallar best case scenario. Går inte detta 

kommer LTK behöva finansiering utifrån för att införa de alkoholrådgivande 

samtalen, vilket innebär att samhällsekonomiska aspekter bör utredas (Anell 2009). 

Exempelvis kan man tänka sig att staten går in som medfinansiär om det går att 

påvisa att de alkoholrådgivande samtalen resulterar i positiva ekonomiska effekter i 

flera av samhällets sektorer.  
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Slutsats 
 

Slutsatsen inleds med att ta upp uppsatsens syfte och problemfrågor för 

att sedan besvara problemfrågorna. Detta för att beskriva hur 

uppsatsens syfte har uppfyllts. Avslutningsvis ges utifrån uppsatsens slutsatser 

förslag på framtida forskning.  

 

Denna uppsats är skriven i syfte att utveckla en kalkylmodell för att mäta 

hälsoekonomiska effekter i sjukvården när alkoholkonsumtionen minskar till följd 

av korta alkoholrådgivande samtal i primärvården. Vidare är den skriven i syfte att 

utreda om LTK behöver ytterligare finansiering för att införa dessa 

alkoholrådgivande samtal.  

 

Syftet med uppsatsen uppfylls genom att besvara följande problemfrågor: 

1. Hur kan en kalkylmodell utvecklas för att beräkna de hälsoekonomiska effekter 

som uppstår hos LTK vid införandet av alkoholrådgivande samtal? 

 

2. Vilka ekonomiska effekter för utvalda diagnoser gällande besök i sjukvården kan 

LTK räkna med vid ett införande av alkoholrådgivande samtal i primärvården? 

 

3. Kan LTK införa de alkoholrådgivande samtalen utan att det kräver ytterligare 

finansiering? 

 

Svaret på problemfråga ett har besvarats genom att vi genomgående beskrivit hur vi 

har gått tillväga för att skapa den kalkylmodell som denna hälsoekonomiska 

utvärdering bygger på. Genom att påvisa hur en kalkylmodell kan utvecklas för att 

mäta effekter på kostnader för vårdbesök till följd av alkoholrådgivande samtal har 

vi bidragit med ytterligare kunskap om dessa samtals hälsoekonomiska effekter på 

en organisatorisk sjukvårdsnivå. Vår hälsoekonomiska utvärdering är en av få på 

området men tillsammans med IHE, 2010, finns numera kunskap om fastställandet 

av effekter till följd av alkoholrådgivande samtal för två stora alkoholrelaterade 

kostnadsposter, vårdbesökskostnader och läkemedelskostnader. 
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Svaret på problemfråga två är att LTK kan räkna med en negativ ekonomisk effekt 

på 32 862 101  kronor om de inför de alkoholrådgivande samtalen. Detta givet att 

samtalen utförs på det sätt som beskrivits i Cochrane Collaborations (2007) studie. 

De positiva ekonomiska effekterna är beräknade utifrån en minskning av kostnaden 

för de sjukvårdsbesök som går att hänföra till de utvalda alkoholrelaterade 

sjukdomarna. I enlighet med vad som diskuterats i avsnitt 7.2 finns dock möjlighet 

till identifiera ytterligare besparingsposter vilket skulle kunna påvisa en större 

positiv ekonomisk effekt jämfört med vad som påvisats i denna hälsoekonomiska 

utvärdering. De negativa ekonomiska effekterna är beräknade utifrån kostnaden för 

att införa de alkoholrådgivande samtalen. Detta är baserat på att alla som besöker 

primärvården får i genomsnitt 25 minuters långa alkoholrådgivande samtal med den 

vårdgivare de sökt vård hos. Vi har dock kunnat påvisa att kostnaden för de 

alkoholrådgivande samtalen skulle kunna begränsas till enbart 532 264 kronor om 

det är möjligt att utföra dem enligt vad vi i avsnitt 7.2.4 beskrivit som best case 

scenario. 

 

Svaret på problemfråga tre är att LTK inte kan införa de alkoholrådgivande 

samtalen utan att det kräver ytterligare finansiering. Detta med utgångspunkt i att 

LTK minst måste göra ett plus minus noll resultat till följd av de alkoholrådgivande 

samtalen för att kunna motivera omallokering av resurser som finansieringskälla. 

De intäkter samtalen resulterar i täcker inte de kostnader de för med sig, sett ur ett 

organisatoriskt sjukvårdsperspektiv. Detta gäller även om man antar best case 

scenario för de alkoholrådgivande samtalens kostnadssida, samt lägger till 

antagandet om en ytterligare besparing på 217 000 kronor i läkemedelskostnader 

(uppskattades i avsnitt 7.2) på intäktssidan. Utgår man ifrån dessa antaganden skulle 

LTK behöva 157 455 kronor i extra finansiering (532 264 kr – 157 809 kr - 217 000 

kr = 157 455 kr) för att införa de alkoholrådgivande samtalen. Eventuellt går det att 

bygga ut intäktssidan ytterligare vilket motiverats i avsnitt 7.2, däremot är 

antagandet om best case scenario ett optimistiskt antagande som bygger på att alla 

betydande variabler anpassas för att resultera i lägsta möjliga kostnad för de 

alkoholrådgivande samtalen.  
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8.1 Förslag på framtida forskning  
LTK:s folkhälsoenhet önskar införa de alkoholrådgivande samtalen för att förbättra 

den allmänna hälsan i Kronoberg. Eftersom det primära syftet, från deras sida, inte 

är att samtalen ska ha en kostnadsbesparande effekt finns det anledning att fortsätta 

att utreda hur de alkoholrådgivande samtalen kan finansieras. Vi föreslår att man i 

framtida forskning börjar med att försöka plocka in fler poster i kalkylen för att få 

ett ännu bättre bedömningsunderlag vad gäller de ekonomiska effekter de 

alkoholrådgivande samtalen har på LTK. Exempelvis skulle fler sjukdomar som kan 

förklaras av alkohol kunna studeras.  

 

Skulle framtida forskning också resultera i att LTK inte kan införa de 

alkoholrådgivande samtalen utan att det kräver ytterligare finansiering, anser vi att 

ett samhällsekonomiskt perspektiv bör antas. Genom att få en bättre förståelse för 

vilka vinster de alkoholrådgivande samtalen kan få på samhället är det möjligt att 

framtida forskning kan motivera en omallokering av skattemedel som 

finansieringskälla för samtalen.  Exempel på potentiella vinster samhället kan få till 

följd av de alkoholrådgivande samtalen är minskat antal olyckor, minskat våld, 

minskat antal självmord och minskat antal trafikolyckor. 
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Bilaga 1 – Drummonds checklista 
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Bilaga 2 - AAF beräkningar före 

alkoholrådgivande samtal 
Sjukdom - Epilepsi         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,31 1,81 3,27 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,731 0,063 0,021 

p*(RR-1) 0 0,227 0,051 0,048 

Täljare 0,325 

   Nämnare 1,325 

   AAF 0,245 

   

     
     Sjukdom - Hypertoni         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,12 1,35 1,56 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,731 0,063 0,021 

p*(RR-1) 0 0,088 0,022 0,012 

Täljare 0,122 

   Nämnare 1,122 

   AAF 0,108 

   

     
     Sjukdom - 

Hjärtarytmier         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,51 2,23 2,23 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,731 0,063 0,021 

p*(RR-1) 0 0,373 0,077 0,026 

Täljare 0,476 

   Nämnare 1,476 

   AAF 0,323 

   

     
     Sjukdom - Åderbrock i matstrupen       

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,26 9,54 9,54 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,731 0,063 0,021 

p*(RR-1) 0 0,190 0,538 0,179 

Täljare 0,907 

   Nämnare 1,907 

   AAF 0,476 
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     Sjukdom - Levercirros         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,3 9,5 13 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,731 0,063 0,021 

p*(RR-1) 0 0,219 0,536 0,252 

Täljare 1,007 

   Nämnare 2,007 

   AAF 0,502 

   

     
     Sjukdom - Inflammation i bukspottskörteln     

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,05 1,59 2,66 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,731 0,063 0,021 

p*(RR-1) 0 0,037 0,037 0,035 

Täljare 0,109 

   Nämnare 1,109 

   AAF 0,098 

   

     
     Sjukdom - Psoriasis         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,58 1,6 2,2 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,731 0,063 0,021 

p*(RR-1) 0 0,424 0,038 0,025 

Täljare 0,487 

   Nämnare 1,487 

   AAF 0,327 

   

     
     AAF innan rådgivning, kvinnor       

Sjukdom - Epilepsi         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,17 1,51 1,81 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,638 0,062 0,025 

p*(RR-1) 0 0,108 0,032 0,020 

Täljare 0,160 

   Nämnare 1,160 

   AAF 0,138 
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     Sjukdom - Hypertoni         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1 1,12 1,81 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,638 0,062 0,025 

p*(RR-1) 0 0,000 0,007 0,020 

Täljare 0,028 

   Nämnare 1,028 

   AAF 0,027 

   

     

     Sjukdom - 

Hjärtarytmier         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,51 2,23 2,23 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,638 0,062 0,025 

p*(RR-1) 0 0,325 0,076 0,031 

Täljare 0,432 

   Nämnare 1,432 

   AAF 0,302 

   

     
     Sjukdom - Åderbrock i matstrupen       

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,26 9,54 9,54 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,638 0,062 0,025 

p*(RR-1) 0 0,166 0,529 0,214 

Täljare 0,909 

   Nämnare 1,909 

   AAF 0,476 

   

     
     Sjukdom - Levercirros         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,3 9,5 13 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,638 0,062 0,025 

p*(RR-1) 0 0,191 0,527 0,300 

Täljare 1,018 

   Nämnare 2,018 

   AAF 0,505 
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     Sjukdom - Inflammation i bukspottskörteln     

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1 1,05 1,58 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,638 0,062 0,025 

p*(RR-1) 0 0,000 0,003 0,015 

Täljare 0,018 

   Nämnare 1,018 

   AAF 0,017 

   

     

     Sjukdom - Psoriasis         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,58 1,6 2,2 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,638 0,062 0,025 

p*(RR-1) 0 0,370 0,037 0,030 

Täljare 0,437 

   Nämnare 1,437 

   AAF 0,304 
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Bilaga 3 - AAF beräkningar efter 

alkoholrådgivande samtal 
Sjukdom - Epilepsi         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,31 1,81 3,27 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,737 0,059 0,019 

p*(RR-1) 0 0,228 0,048 0,043 

Täljare 0,319 

   Nämnare 1,319 

   AAF 0,242 

   

     
     Sjukdom - Hypertoni         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,12 1,35 1,56 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,737 0,059 0,019 

p*(RR-1) 0 0,088 0,021 0,011 

Täljare 0,120 

   Nämnare 1,120 

   AAF 0,107 

   

     
     Sjukdom - 

Hjärtarytmier         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,51 2,23 2,23 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,737 0,059 0,019 

p*(RR-1) 0 0,376 0,073 0,023 

Täljare 0,472 

   Nämnare 1,472 

   AAF 0,321 

   

     
     Sjukdom - Åderbrock i matstrupen       

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,26 9,54 9,54 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,737 0,059 0,019 

p*(RR-1) 0 0,192 0,504 0,162 

Täljare 0,858 

   Nämnare 1,858 

   AAF 0,462 
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     Sjukdom - Levercirros         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,3 9,5 13 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,737 0,059 0,019 

p*(RR-1) 0 0,221 0,502 0,228 

Täljare 0,951 

   Nämnare 1,951 

   AAF 0,487 

   

     
     Sjukdom - Inflammation i bukspottskörteln     

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,05 1,59 2,66 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,737 0,059 0,019 

p*(RR-1) 0 0,037 0,035 0,032 

Täljare 0,103 

   Nämnare 1,103 

   AAF 0,094 

   

     
     Sjukdom - Psoriasis         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,58 1,6 2,2 

Andel av befolkningen (p) 0,185 0,737 0,059 0,019 

p*(RR-1) 0 0,427 0,035 0,023 

Täljare 0,486 

   Nämnare 1,486 

   AAF 0,327 

   

     
     AAF innan rådgivning, kvinnor       

Sjukdom - Epilepsi         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,17 1,51 1,81 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,652 0,05 0,023 

p*(RR-1) 0 0,111 0,026 0,019 

Täljare 0,155 

   Nämnare 1,155 

   AAF 0,134 
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     Sjukdom - Hypertoni         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1 1,12 1,81 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,652 0,05 0,023 

p*(RR-1) 0 0,000 0,006 0,019 

Täljare 0,025 

   Nämnare 1,025 

   AAF 0,024 

   

     

     Sjukdom - 

Hjärtarytmier         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,51 2,23 2,23 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,652 0,05 0,023 

p*(RR-1) 0 0,333 0,062 0,028 

Täljare 0,422 

   Nämnare 1,422 

   AAF 0,297 

   

     
     Sjukdom - Åderbrock i matstrupen       

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,26 9,54 9,54 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,652 0,05 0,023 

p*(RR-1) 0 0,170 0,427 0,196 

Täljare 0,793 

   Nämnare 1,793 

   AAF 0,442 

   

     
     Sjukdom - Levercirros         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,3 9,5 13 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,652 0,05 0,023 

p*(RR-1) 0 0,196 0,425 0,276 

Täljare 0,897 

   Nämnare 1,897 

   AAF 0,473 
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     Inflammation i bukspottskörteln       

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1 1,05 1,58 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,652 0,05 0,023 

p*(RR-1) 0 0,000 0,003 0,013 

Täljare 0,016 

   Nämnare 1,016 

   AAF 0,016 

   

     

     Sjukdom - Psoriasis         

Konsumtionsgrupp 

Dricker 

inte 1 2 3 

Relativ risk (RR) 1 1,58 1,6 2,2 

Andel av befolkningen (p) 0,275 0,652 0,05 0,023 

p*(RR-1) 0 0,378 0,030 0,028 

Täljare 0,436 

   Nämnare 1,436 

   AAF 0,304 
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Bilaga 4 - Besökskostnader för 

sjukdomar 
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