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Hälsoekonomiska analyser används ofta som underlag för beslut inom hälso- och 
sjukvården. Det handlar om vilka medicinska behandlingar som ska prioriteras framför 
andra utifrån de begränsade resurser som finns.  
 
Det finns flera sorters hälsoekonomiska analyser och den vanligast använda är 
kostnadseffektivitetsanalysen. I Sverige rekommenderas att kostnadseffektivitetsanalyser görs 
utifrån ett samhälleligt perspektiv. Ett samhälleligt perspektiv innebär att samtliga kostnader 
och effekter som är en följd av en behandling ska inkluderas. Det finns dock områden inom 
dessa analyser där det råder tveksamhet över om ett samhälleligt perspektiv uppnås. Två 
sådana områden där mer forskning behövs har studerats i den här avhandlingen, genom fyra 
delstudier.  
 
Syftet med avhandlingen var att få ökad kunskap om vad som borde inkluderas i en 
kostnadseffektivitetsanalys från ett samhälleligt perspektiv. Detta inkluderar studier 
avseende närståendes kostnader och effekter, samt studier avseende värdering av 
individers produktionsbortfall till följd av sjukdom.  
 
Tre olika datamaterial har använts för dessa studier. Kostnadseffektivitetsanalysen och 
skattningen av kostnader och effekter är centrala delar i samtliga delstudier. Det effektmått 
som i huvudsak används är kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs), vilket kombinerar 
individers livskvalitet med livslängd. 
 
Närstående till en individ med en sjukdom eller funktionsnedsättning ger ofta informell vård. 
Kostnaden för informell vård värderas bäst med alternativkostnadsmetoden, dvs. värdet av 
den tid som används för informell vård. Kostnaden för informell vård är ibland med i 
hälsoekonomiska analyser, men oftast är den exkluderad. Utöver att ge informell vård får de 
närstående dessutom många gånger en påverkan på sin livskvalitet till följd av individens 
sjukdom eller funktionsnedsättning. Detta beskrivs i avhandlingen som närståendes effekter, 
och detta är något som aldrig är med i analyserna och som det nästan helt saknas riktlinjer för. 
 
I avhandlingen har det föreslagits att ett nytt mått kan användas för att synliggöra och 
inkludera närståendes effekter i analysen; nämligen R-QALY (närståendes 
kvalitetsjusterade levnadsår). Ett vanligt förekommande instrument för att mäta 
hälsorelaterad livskvalitet, EQ-5D, har visat sig kunna fånga delar av närståendes 
effekter, men det finns troligen andra aspekter som är viktiga för närstående, 
exempelvis altruistiska preferenser för individens hälsa. I avhandlingen presenteras 
flera möjliga metoder för att mäta R-QALY, men ingen av dessa metoder är dock utan 
svårigheter och det finns behov av vidare forskning för att skatta R-QALY.  
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Det andra området inom denna avhandling innefattar studier kring kostnaden för det 
produktionsbortfall som uppstår för samhället till följd av att en individ är sjuk. Kostnaden för 
detta produktionsbortfall ska inkluderas i analysen utifrån ett samhälleligt perspektiv. En 
debatt har uppkommit huruvida dessa kostnader ska inkluderas i analysen separat eller om 
detta är inkluderat i individers värdering av hälsotillstånd. I avhandlingen har det teoretiskt 
visat sig att inkomst kan påverka QALY om individerna beaktar nyttan av konsumtion i sina 
värderingar, vilket skulle kunna leda till dubbelräkning av produktionsbortfall i analysen.  
 
De empiriska testen har dock visat att de flesta inte beaktar inkomst när de värderar 
hälsotillstånd. En explicit uppmaning om att beakta inkomst påverkade värderingen av 
de hälsotillstånd som var allvarliga. Dessa resultat stödjer därför inkludering av 
produktionsbortfall i analysen eftersom dessa kostnader inte, eller endast till en låg 
grad, är inkluderat i individers QALY.  
 
Om närståendes kostnader och effekter samt kostnaden för individers produktionsbortfall 
saknas i analysen av behandlingar där dessa delar är av signifikant betydelse kommer 
resultatet av analysen endast att vara partiellt, dvs. inte uppfylla ett samhälleligt perspektiv. 
Detta gör att vi riskerar att fatta beslut inom hälso- och sjukvården som inte är 
samhällsekonomiskt optimala. 

 
 


