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Ekonomiska utvärderingar inom hälso- och sjukvården syftar till att skatta kostnader och 
konsekvenser av olika medicinska behandlingar. Resultaten används för att stödja 
beslutsfattare i beslut angående vilka medicinska behandlingar som skall erbjudas med 
befintliga resurser. Sådana beslut är alltid behäftade med mer eller mindre grad av osäkerhet 
och det är inte uppenbart hur de skall tacklas inom hälso- och sjukvården. Under senare tid 
har ett analytiskt ramverk som beaktar två relaterade men begreppsmässigt olika beslut 
föreslagits. Med detta analytiska ramverk försöker man fastställa om en medicinsk behandling 
skall införas i klinisk praxis givet befintlig information samt om det är nödvändigt att skaffa 
mer information genom ytterligare forskning för att minska osäkerheten i beslutet att införa en 
medicinsk behandling givet befintlig information. För att analysera ett beslutsproblem med 
det analytiska ramverket krävs en beslutsanalytisk modell som representerar det kliniska 
beslutsproblemet, en probabilistisk analys av modellen för att fastställa kostnadseffektivitet 
och karaktärisera nuvarande osäkerhet samt en skattning av värdet av ytterligare forskning om 
det aktuella beslutsproblemet. Huvudsyftet med avhandlingen är att tillämpa detta analytiska 
ramverk i fallstudier för att fastställa om tre olika medicinska behandlingar inom 
kardiovaskulär sjukdom är kostnadseffektiva givet befintlig information samt om det är 
lönsamt att genomföra ytterligare forskning. I avhandlingen diskuteras dessutom 
implikationer för policy samt metodutveckling.  
 
I en analys för svenska förhållanden undersöktes ett screeningprogram för pulsåderbråck i 
buken riktat till 65-åriga män. Ett sådant program förefaller kostnadseffektivt samtidigt som 
värdet av ytterligare forskning angående kostnadseffektiviteten av screening för pulsåderbråck 
i buken är lågt. I en analys för brittiska förhållanden undersöktes ett invasivt 
omhändertagande (kranskärlsröntgen och efterföljande ballongvidgning eller operation) av 
patienter med akut koronart syndrom utan ST-höjning jämfört med ett konservativt 
omhändertagande. Ett invasivt omhändertagande förefaller kostnadseffektivt för patienter med 
hög och medelhög risk men inte för patienter med låg risk. I en analys för svenska 
förhållanden undersöktes kirurgi i tillägg till optimal läkemedelsbehandling för patienter med 
icke symptomgivande förträngning i halspulsådern jämfört med enbart läkemedelsbehandling. 
Kirurgi förefaller kostnadseffektivt för män yngre än 73 år men inte för män äldre än 73 år 
och kvinnor. Ytterliggare forskning angående kostnadseffektiviteten av kirurgi vid icke 
symptomgivande förträngning av halspulsådern kan vara lönsam.  
 
En jämförelse av resultaten med nuvarande klinisk praxis visar att en förändring av klinisk 
praxis torde vara påkallad i Sverige vad det gäller screening för bukaortaanerysm samt kirurgi 
för patienter med asymptomatisk karotisstenos. Genom att tillämpa det analytiska ramverket 
som används i fallstudierna förefaller det vara möjligt att förbättra behandlingsriktlinjer och 
rekommendationer för vidare forskning. Fallstudierna visar också att det är görligt att tillämpa 
det analytiska ramverket för ekonomiska utvärderingar inom hälso- och sjukvården. 
Metodologisk utveckling kan ge ökade möjligheter att skatta kostnadseffektivitet med bättre 
precision men också leda till mer omfattande och komplexa analyser. Analysernas omfattning 
bör bestämmas av beslutsproblemets karaktär samt vilken budget som finns tillgänglig för att 
genomföra utvärderingarna.  


