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FÖRORD 

Denna rapport har skrivits vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 

(CMT) vid Linköpings Universitet. Ekonomiskt stöd har utgått från Landstinget 

i Östergötland med syftet att tjäna som metodstöd för den som använder och 

bedömer hälsoekonomiska utvärderingsstudier. Dessutom har ekonomiska 

medel tillhandahållits från Apoteket AB:s forskningsfond som en del i ett större 

projekt, vilket studerar vad som är med och inte med i en hälsoekonomisk 

utvärdering.   

 

I rapporten diskuteras hur närståendes konsekvenser skulle kunna inkluderas i en 

hälsoekonomisk analys. Stora delar av detta område är relativt outforskat och 

stöter på en mängd metodproblem. Detta har gjort att det många gånger inte går 

att ge tydliga rekommendationer i dagsläget. Rapporten visar dock att 

närståendes konsekvenser kan vara av stor vikt i en hälsoekonomisk analys, och 

ett viktigt första steg är att dessa konsekvenser uppmärksammas. Vidare 

forskning kommer krävas för att säkerställa att närståendes konsekvenser kan 

mätas, värderas och inkluderas i analysen på ett korrekt sätt.  

 

Rapporten vänder sig i första hand till dem som har viss erfarenhet av 

hälsoekonomiska utvärderingar. Den är dock skriven så att även den oinvigde 

ska kunna ta del av den. I det senare fallet kan den dock behöva kompletteras 

med litteratur som redogör för hälsoekonomiska utvärderingar i helhet.  

 

Ett stort tack till alla dem som vid seminarier eller annat tillfälle har gett 

värdefulla kommentarer på projektet.   

 

 

Linköping, 2008-05-29 

 

Thomas Davidson  Lars-Åke Levin 
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SAMMANFATTNING 

För att en kostnadseffektivitetsanalys ska uppfylla den gängse 

rekommendationen om att ha ett samhälleligt perspektiv bör även närståendes 

konsekvenser till följd av en patients sjukdom eller funktionsnedsättning 

inkluderas. De närståendes konsekvenser består delvis av kostnaden för 

informell vård, vilken ibland inkluderas i kostnadseffektivitetsanalyser. Men 

närståendes konsekvenser utgörs dessutom av effekter, vilket kan definieras i 

form av närståendes förändrade livskvalitet. Dessa effekter inkluderas idag 

aldrig i någon kostnadseffektivitetsanalys.  

 

I rapporten redogörs för vad som utgör närståendes konsekvenser, hur de kan 

mätas och värderas, samt hur de kan inkluderas i en kostnadseffektivitetsanalys. 

Rekommenderad metod för att beräkna kostnaden för informell vård är att 

värdera förlorad arbetstid som en individs lön plus sociala avgifter och förlorad 

fritid som individens egen värdering av denna fritid. När det gäller närståendes 

förändrade livskvalitet till följd av en patients sjukdom eller funktions-

nedsättning finns idag inga tydliga rekommendationer att ge över hur det kan 

värderas (och här krävs därför vidare studier). Möjligen kan instrument som 

mäter närstående-relaterad livskvalitet ha störst potential att fånga närståendes 

effekter. En alternativ metod vore att studera de närståendes betalningsvilja för 

en förbättring i patientens hälsa. 

 

Om närståendes konsekvenser beaktas i analysen är det viktigt att inte 

dubbelräkna några konsekvenser. Kostnaden för informell vård riskerar 

nämligen att inkludera delar av närståendes livskvalitetsförändring till följd av 

patientens sjukdom eller funktionsnedsättning. Dessutom finns det en risk för 

dubbelräkning när både patientens och de närståendes effekter inkluderas i 

analysen. Det är därför viktigt att dessa risker beaktas i valet av metod för att 

värdera och inkludera närståendes konsekvenser i analysen.  

 

Ett mått som ofta används för att mäta effekterna av en behandling är 

kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). En metod för att kunna beakta närståendes 

effekter som diskuteras i rapporten är att mäta närståendes effekter i form av ett 

nytt mått: R-QALY-vikter. Dessa vikter definieras som en närståendes 

förändrade QALY-vikt till följd av att vara närstående till en patient med en 

sjukdom eller funktionsnedsättning. När dessa sedan används för att skapa 

QALY kan de summeras med patientens effekter och placeras i nämnaren på 

kostnadseffektivitetskvoten. Denna metod är dock kontroversiell eftersom 

nämnaren i kostnadseffektivitetskvoten endast brukar inkludera patientens 

effekter. Ett alternativ till att slå ihop patientens QALY-vikt med närståendes R-

QALY-vikt vore att finna ett monetärt värde på R-QALY-vikten och inkludera 

detta värde ihop med de övriga kostnaderna i analysen. Med tanke på 
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svårigheterna att inkludera närståendes konsekvenser samt för att underlätta 

jämförbarheten mellan olika analyser, rekommenderar vi att analysen 

presenteras både med samt utan närståendes konsekvenser. 

 

Eftersom kostnadseffektivitetsanalyser används för beslutsfattande, ofta genom 

jämförelser mellan olika kostnadseffektivitetskvoter, är det viktigt att hitta 

metoder som kan inkludera närståendes samtliga konsekvenser inom analysen. 

Det krävs dock mer forskning inom området innan tydliga rekommendationer 

kan ges.  
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ABSTRACT  

There is a need for cost-effectiveness analyses to include relatives’ 

consequences in order to fulfil the recommendation of having a societal 

perspective. Being a relative to a patient with a disease or a disablement can 

cause consequences, and these consequences may be separated between costs 

and effects. The costs are mainly caused by the need of providing informal care. 

The effects are caused by relatives’ affected quality of life. The cost for informal 

care is sometimes included in cost-effectiveness analyses, but relatives’ effects 

are, as far as we have seen, never included.  

 

In this report we discuss relatives’ consequences, how they can be measured and 

valued, and also how they could be incorporated in the cost-effectiveness 

analysis. The recommended approach to calculate the cost of informal care is to 

value lost paid production as the salary including employment fees, and lost 

unpaid production to be valued as the relative’s own valuation of this leisure 

time. It is more difficult to give recommendations about how to measure and 

value relatives’ affected quality of life (and more studies about this are needed). 

One possible solution is to use instruments that measures relative-related quality 

of life. Another potential method is to study relatives’ willingness to pay for an 

improvement of the patient’s health. 

 

It is important to avoid double counting in a cost-effectiveness analysis. This 

must therefore be acknowledged when relatives’ consequences are included. 

Cost of informal care may incorporate some of the effects on relatives’ quality 

of life. Furthermore there is a risk for double counting when both the patient’s 

and the relatives’ effects are included in the analysis. It is therefore of 

importance that these risks are considered in the choice of methods to measure 

and value relatives’ consequences.  

 

An outcome measure that is often used to measure the effects of a treatment is 

quality-adjusted life years (QALY). One potential method to incorporate 

relatives’ effects in the cost-effectiveness ratio, which is discussed in this report, 

is to measure relatives’ effects in the new outcome R-QALY weights. These 

weights are defined as the change in relatives’ QALY weights caused by being a 

relative to a patient with a disease or disablement. When these weights are used 

to create QALYs, they can be summed with the patient’s QALYs and placed 

together in the denominator of the cost-effectiveness ratio. This method is 

however controversial as the denominator normally only includes the patient’s 

effects. An alternative of combining the patient’s QALY weight with relatives’ 

R-QALY weights could be to find a monetary value of the R-QALY weight and 

include this value together with the other costs in the analysis. Because of the 

difficulties of including relatives’ consequences we recommend to present the 
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results both with and without relatives’ consequences. This would furthermore 

enable the analysis to be compared with other analyses.  

 

As cost-effectiveness analyses often are used for decision making, we argue that 

it is of importance to find methods which enable the incorporation of all 

consequences of the relatives in the analysis. This field is evolving and more 

research is needed before further recommendations can be made. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 

Hälsoekonomiska analyser används idag ofta som underlag för beslut inom 

hälso- och sjukvården [1]. Analyserna används för medicinska beslut på 

samhällsnivå såväl som för enskilda medicinska avdelningar. Hälsoekonomiska 

analyser syftar till att ge underlag för att fördela begränsade resurser där de gör 

mest nytta. Genom att studera vad olika behandlingar inom hälso- och 

sjukvården kostar, och sätta det i relation till vilken effekt som behandlingarna 

ger, kan denna information användas av beslutsfattare då prioriteringar behöver 

göras.  

 

De hälsoekonomiska analyserna kan genomföras utifrån olika perspektiv. 

Vanligen är målsättningen att analysen ska ha ett samhälleligt perspektiv, vilket 

innebär att samtliga kostnader och effekter som uppstår i samhället ska 

inkluderas. Det spelar då ingen roll för vem, var eller när dessa uppkommer. 

Detta medför att även de kostnader och effekter som drabbar de närstående till 

en patient med en sjukdom eller funktionsnedsättning ska inkluderas i analysen. 

En patients sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka de närstående på 

flera olika sätt. Dels kan de närstående få ökade kostnader, främst till följd av att 

de behöver avsätta tid för att ta hand om patienten. Men utöver dessa kostnader 

kan även de närståendes livskvalitet påverkas. Detta är också något som en 

hälsoekonomisk analys, gjord utifrån ett samhälleligt perspektiv, borde beakta. 

Även i de fall när andra perspektiv än det samhälleliga används kan det finnas 

skäl att inkludera de närstående. Om analysen exempelvis syftar till att 

maximera mängden hälsa utifrån en given budget, bör de närståendes hälsa 

inkluderas. 

 

I praktiken är dock de närstående nästan aldrig inkluderade i hälsoekonomiska 

analyser. Detta beror troligen främst på att de ”glöms bort” eftersom man 

tidigare inte beaktat närstående. Det kan även bero på problem med att mäta och 

värdera de närståendes konsekvenser eftersom endast lite forskning inom detta 

område har gjorts. Det finns dessutom en svårighet att på ett metodologiskt 

korrekt sätt inkludera närståendes konsekvenser i analysen vilket medför en 

osäkerhet över hur närståendes konsekvenser ska beaktas. Det kan även vara så 

att närstående har utelämnats ur analysen eftersom deras konsekvenser har 

antagits vara så marginella att de inte påverkar resultatet, eller att en gräns 

(medvetet eller omedvetet) har satts upp över vad som är rimligt att inkludera 

utifrån studiens givna ramar.    
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Vid tillfällen som närstående kraftigt påverkas av en patients sjukdom eller 

funktionsnedsättning finns det skäl att tro att närståendes konsekvenser är så 

omfattande att de i betydande grad kan påverka resultatet av en hälsoekonomisk 

analys om de inkluderas. Genom att inte inkludera de närstående finns det därför 

en risk att beslutsfattare inte ges fullständigt underlag angående en behandlings 

kostnadseffektivitet. Detta innebär således en risk för att beslut fattas som inte är 

samhällsekonomiskt optimala. Några exempel på områden där närståendes 

konsekvenser torde vara av stor betydelse är vid behandlingar av 

barnsjukdomar, vård av äldre, olika demenssjukdomar, psykiatrisk sjukdom etc.  

 

Syftet med denna rapport är att studera hur de närståendes konsekvenser kan 

beaktas i en hälsoekonomisk analys. Detta inbegriper en genomgång av teorier 

och metoder som används för att beräkna kostnader och effekter. Syftet är 

dessutom att applicera dessa teorier och metoder för att studera närståendes 

konsekvenser.  

1.2 Definitioner av termer och begrepp 

Begreppet närstående används i den här rapporten istället för anhörig, 

familjemedlem eller informell vårdgivare. Skälet till detta är att vi inte vill 

begränsa oss till släktingar, utan att vem som helst som påverkas av en individs 

sjukdom är inkluderad i termen närstående. Utöver familjemedlemmar kan det 

vara vänner, arbetskamrater, grannar etc. Individen som har en sjukdom eller 

funktionsnedsättning benämns som patient, även i de fall som individen inte 

bokstavligt har ett patientförhållande gentemot sjukvården.   

 

Med närståendes konsekvenser avses både de kostnader samt de effekter som 

uppstår hos de närstående till följd av en patients sjukdom eller funktionshinder. 

Närståendes kostnader uppstår främst till följd av att den närstående ger 

informell vård till patienten. Närståendes effekter utgörs av en förändrad 

livskvalitet till följd av att vara närstående till en patient. Detta kan vara en följd 

av närståendes förändrade fysiska hälsa, men oftare kan det troligen bero på 

andra aspekter såsom mental hälsa, oro, ångest etc. Det kan även indikera att de 

närstående har hälsorelaterade altruistiska preferenser för patienten. Med detta 

menas att de närstående bryr sig om patienten och därför kan sätta ett värde på 

detta, även om sjukdomen eller funktionsnedsättningen inte påverkar den 

närstående. Om närstående har altruistiska preferenser för patientens hälsa borde 

även detta ingå i analysen.  

 

Dessutom är det av vikt att diskutera definition och perspektiv på hälsa eftersom 

hälsa kan klassificeras enligt olika system. En grov uppdelning kan göras mellan 

ett holistiskt eller biomedicinskt perspektiv. Det förra fokuserar på människan 
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som helhet och definierar hälsa som välmående eller som förmåga att kunna 

utföra olika handlingar. Det senare koncentrerar sig på de biologiska och 

kemiska delarna av hälsa. Kostnadseffektivitetsanalyser kan använda båda dessa 

perspektiv på hälsa, beroende på vilket utfallsmått som används. När analysen 

fokuserar på att hitta individers preferenser för olika hälsotillstånd används en 

holistisk definition på hälsa som ofta mäter hälsa i form av livskvalitet. 

Hälsoekonomiska analyser begränsar däremot ofta livskvaliteten till att utgå från 

hälsan, och använder sig då av begreppet hälsorelaterad livskvalitet. Om måtten 

ska fokusera på närståendes hälsa kan det finnas ett behov av att skapa mått som 

fokuserar på det som är viktigt för närstående, vilket skulle kunna beskrivas som 

närstående-relaterad livskvalitet.  

1.3 Hälsoekonomiska analyser 

I detta kapitel presenteras endast en kort inledning till hälsoekonomiska analyser 

för att läsaren ska bekanta sig med de analyser som diskuteras vidare i 

rapporten. En djupare inblick i de hälsoekonomiska analyserna ges exempelvis 

av Drummond m.fl. [2], samt av Johannesson [3]. 

 

De hälsoekonomiska analysmetoder som finns försöker samtliga att analysera 

konsekvenserna av medicinska behandlingar eller interventioner. I analyserna 

görs jämförelser mellan minst två olika alternativ, för att kunna välja den 

samhällsekonomiskt optimala behandlingen. Den enklaste analysformen är 

kostnadsminimeringsanalysen, vilken gör antagandet att utfallen av två eller 

flera behandlingar är identiska. Analysen syftar därför endast till att beräkna 

kostnaderna för behandlingarna och den behandling som genererar lägst kostnad 

är därmed den som förespråkas.  

 

I praktiken är det dock ovanligt att olika behandlingar genererar exakt samma 

utfall, och i de flesta analyser studerar man även effekterna av behandlingarna. 

Detta kan göras med hjälp av kostnadseffektivitetsanalyser eller 

kostnadsnyttoanalyser. Dessa är också de vanligast förekommande analyserna 

och utgör fokus även i denna rapport. I båda analysformerna beräknas 

kostnaderna för de behandlingar som jämförs med varandra, vilka ställs i 

relation till effekterna av samma behandlingar. Effekterna kan mätas i valfritt 

mått, exempelvis blodtryck eller förmåga att utföra en viss handling. De 

vanligaste effektmåtten idag är dock antalet vunna levnadsår eller mått på 

”nytta”. Vid det senare fallet kallas analysen ofta för kostnadsnyttoanalys, trots 

att det i övrigt är samma typ av analys som kostnadseffektivitetsanalysen. Att 

använda nytta som effektmått gör att analysen inkluderar fler aspekter än endast 

mortalitet samt att det blir möjligt att jämföra olika analyser med varandra då 

alla har samma utfallsmått. Ett vanligt mått på nytta är kvalitetsjusterade 
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levnadsår (QALY) vilket vi återkommer till i kapitel 3.2. Resultatet från både 

kostnadseffektivitetsanalyser och kostnadsnyttoanalyser uttrycks i form av vad 

det skulle kosta att uppnå en förbättrad effekt för en behandling jämfört med en 

annan behandling. Detta kallas för en inkrementell kostnadseffektivitetskvot 

(ICER). Förändringen (∆) i kostnader mellan de jämförda behandlingarna 

illustreras i täljaren och förändringen i effekter illustreras i nämnaren (se nedan).  

 

 
E

C
ICER  

 

En annan analysform kallas kostnadsintäktsanalys. Denna analys används dock 

inte så ofta inom utvärdering av medicinska teknologier. Denna analys beräknar 

både kostnader och effekter (intäkter) av en behandling i monetära enheter, det 

vill säga i kronor. Värdet av effekterna brukar nås genom att ta reda på vad den 

totala betalningsviljan för behandlingen är. Om värdet av effekterna är högre än 

kostnaderna förespråkar analysen att behandlingen ska genomföras. Skälet till 

att denna analys inte är vanligt förekommande är att det är svårt att mäta hälsa i 

monetära enheter samt att många ifrågasätter att individers betalningsvilja ska 

vara vägledande vid prioriteringar mellan olika behandlingar. 

 

Samtliga analyser kan göras utifrån olika perspektiv. Som tidigare nämnts 

rekommenderas oftast att analysen ska ha ett samhälleligt perspektiv för att ta 

hänsyn till samtliga kostnader och effekter som uppstår i samhället. Utöver det 

samhälleliga perspektivet kan analyserna göras utifrån mer begränsade 

perspektiv, såsom ett landsting-, ett sjukhus-, en klinik- eller ett patient-

perspektiv. Dessa perspektiv kan framförallt vara lämpliga då en given budget 

(annan än samhällets) sätter begränsningar för vad som är möjligt att genomföra. 

1.4 Teoretisk grund för analyserna 

Frågan om huruvida närstående ska beaktas i de hälsoekonomiska analyserna 

eller inte är delvis relaterad till de teorier som analyserna grundar sig på. Här 

följer därför en kort redogörelse för dessa. Inte heller denna del gör anspråk på 

att vara heltäckande, utan syftar till att bekanta läsaren med några av de 

vanligaste begreppen och utgångspunkterna inom den teoretiska bakgrunden för 

de hälsoekonomiska analyserna.   

 

Hälsoekonomiska analyser har oftast sin grund i teorier om hur individer och 

marknader agerar. Dessa teorier brukar benämnas med paraplytermen den 

välfärdsekonomiska teorin (welfare economics). Denna teori, som egentligen 

består av flera teorier, grundar sig på att välfärden (eller nyttan) i samhället är 

summan av alla individers välfärd (nyttor). Dessutom görs antagandet att alla 
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individer är nyttomaximerare och gör rationella val. Det innebär att samtliga val 

som individer gör, även under osäkerhet, förväntas leda till högsta möjliga nytta 

för individen. Om en individ föredrar en behandling framför en annan innebär 

det att individens preferenser för den första behandlingen är högre än för den 

andra och följaktligen genererar den första behandlingen mer nytta. 

Beslutsfattare försöker sedermera att maximera den totala nyttan. Teorin om 

välfärdsekonomi har dock kritiserats vid användning inom hälsoekonomiska 

analyser, främst till följd av att hälsa inte är en produkt som fullt ut går att köpa 

och sälja på en konkurrensutsatt marknad.  

 

Ett alternativ till att använda de välfärdsekonomiska teorierna som grund för 

analysen är att använda en teorigrund som kallas ”extra-welfarism” eller 

”beslutsfattarens perspektiv” [4, 5]. Denna grund lättar på antagandet att 

samhällets välfärd är en funktion av individernas nyttor, och tillåter andra 

faktorer än nytta att vara av vikt för att studera samhällets välfärd [6]. Detta 

synsätt indikerar att en behandling ska utvärderas utifrån dess förmåga att 

förbättra individers kapacitet att utföra särskilda handlingar. Om en medicinsk 

behandling analyseras leder detta synsätt till att det endast är behandlingens 

påverkan på hälsan som är av vikt att beakta, inte vilken total nytta detta ger för 

samhället. Detta perspektiv möjliggör dessutom användande av en begränsad 

budget, på så sätt att analysen syftar till att maximera mängden hälsa utifrån en 

given budget.  

 

Att använda en extra-welfaristisk teorigrund betyder dock inte att analysen inte 

kan ha ett samhälleligt perspektiv. Det innebär heller inte att närståendes 

konsekvenser ska undantas. Om syftet med analysen är att maximera mängden 

hälsa inom en given budget, så bör även de närståendes hälsa studeras. Däremot 

kan det vara så att närståendes kostnader faller utanför perspektivet. Så länge 

som analysen syftar till att ha ett samhälleligt perspektiv är det dock svårt att 

hitta argument för att inte beakta de närståendes konsekvenser. Närståendes 

konsekvenser borde således inkluderas, oavsett teoretisk grund.  

1.5 Närståendes konsekvenser 

Närstående till en patient påverkas många gånger av patientens sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Denna påverkan kan vara i form av ökade kostnader för de 

närstående (främst till följd av att de ger informell vård) men även i form av en 

försämrad livskvalitet. Tydligast kan detta vara inom en familj som bor 

tillsammans (konsekvenserna behöver dock inte bara omfatta närmaste 

familjen). Flera studier har visat att närståendes livskvalitet kan påverkas av att 

ge informell vård. Även om det är möjligt att livskvaliteten påverkas positivt [7] 

så verkar de negativa konsekvenserna dominera [8-12]. Effekter på närståendes 
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livskvalitet har visat sig bero på egenskaper hos både de närstående samt hos 

personen som får stöd eller vård, såsom ålder, kön, sjukdomens svårighetsgrad, 

men även av faktorer såsom den vårdgivande situationen samt av omgivningen 

[13, 12]. Den närstående kan även påverkas till följd av att han eller hon har 

altruistiska preferenser för patientens hälsa. Med detta menas att den närstående 

sätter ett värde på patientens hälsa, även om inte den närstående fysiskt påverkas 

av detta. För genomgång och studier av altruistiska preferenser, se exempelvis 

Jacobsson (2005) [14].  

 

Ett exempel där närstående påverkas i hög grad är vid vård av äldre. Studier har 

visat att många närstående i hög grad ger stöd eller vård till de äldre [15] och att 

behovet av stöd eller vård i framtiden troligen kommer att öka [16]. Enligt en 

studie får närstående som ger vård eller stöd till en äldre person ofta reducerad 

livskvalitet till följd av detta [17]. En annan studie har visat att om man kan 

förbättra livskvaliteten för en patient kan detta reducera behovet av informell 

vård och förbättra de närståendes livskvalitet [18]. Andra områden där 

närstående gör betydande insatser är exempelvis vid vård av allvarligt sjuka barn 

[19], individer med stroke [20], schizofreni samt demenssjukdomar [21] etc.   

 

Närståendes konsekvenser kan därför vara av stor betydelse i många fall och 

borde då beaktas i analysen. Om det vore så att närståendes konsekvenser kunde 

anses vara konstanta för alla sjukdomar skulle inte rangordningen mellan olika 

behandlingar påverkas om närstående beaktades i analysen eller inte. Detta är 

dock inte troligt eftersom flera studier just visat att närståendes konsekvenser 

beror på ett flertal faktorer både hos patienten och hos den närstående.  
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2. NÄRSTÅENDES KOSTNADER 

2.1 Vilka är de närståendes kostnader? 

 

De närståendes kostnader kan vara av två slag: särskilda kostnader till följd av 

patientens sjukdom eller funktionsnedsättning samt kostnader till följd av att de 

ger informell vård till patienten. Av dessa är kostnaden för informell vård 

normalt den dominerande. I många fall uppstår inte de närståendes särskilda 

kostnader, eftersom dessa redan har beaktats som patientens kostnader. 

Exempelvis, om de närstående behöver köpa mediciner till patienten eller 

anpassa boendet till honom eller henne är detta kostnader som i analysen borde 

härledas till patienten. Men om den närstående får särskilda behov på grund av 

patienten kan kostnaden för detta räknas som närståendes särskilda kostnader.  

 

Om de närstående behöver ge vård till patienten kallas detta för informell vård 

(givet att de inte är anställda för att ge denna vård). Definitionen av informell 

vård kan variera men ska helst tydliggöra vem som ger informell vård, vem som 

får informell vård samt vad som är informell vård. Van den Berg m.fl. [22] har 

definierat informell vård som ”en sammansatt produkt som ej finns på 

marknaden, bestående av flera delar vilka produceras (med eller utan betalning) 

av en eller flera medlemmar i vårdtagarens sociala omgivning, som en 

konsekvens av vårdtagarens vårdbehov”
1
. Detta innebär en mycket bred 

definition av informell vård där den huvudsakliga begränsningen består av att 

den informella vården inte köps och säljs på en marknad. I andra möjliga 

definitioner av informell vård kan vårdgivaren begränsas till att tillhöra närmaste 

familjen eller endast innefatta obetald vård.  

 

Kostnaden för informell vård ska endast inkludera den vård som är en följd av 

patientens sjukdom eller funktionsnedsättning, och inte sådana aktiviteter som 

de närstående hade gjort ändå. Om de närstående gör någon aktivitet som ger 

dem egen nytta samtidigt som de ger informell vård kallas detta för ”joint 

production”. Om exempelvis en kvinna alltid har lagat mat åt sin man, så räknas 

denna matlagning inte som informell vård även om mannen till följd av sjukdom 

eller funktionsnedsättning blivit oförmögen att laga mat. Om matlagningen 

däremot blir mycket mer krävande på grund av särskild anpassning till mannens 

sjukdom eller funktionsnedsättning räknas denna extra ansträngning som 

informell vård. Ett annat exempel på ”joint production” är om en informell 

vårdgivare tittar på TV och övervakar en patient samtidigt. Om vårdgivaren 

                                           
1
 Fritt översatt. I original; ”a nonmarket composite commodity consisting of heterogeneous parts produced (paid 

or unpaid) by one or more members of the social environment of the care recipient as a result of the care 

demands of the care recipient”. 
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ändå hade tittat på TV även om han eller hon inte behövt övervaka patienten så 

räknas denna tid inte som informell vård. I praktiken är det dock mycket svårt 

att separera dessa aktiviteter.     

2.2 Mätning av tiden för informell vård 

Två huvudsakliga metoder brukar användas för att mäta mängden tid som 

används för informell vård
2
. Den första metoden innebär att den informella 

vårdgivaren löpande (dagligen) uppger hur många timmar informell vård de ger, 

vilket brukar kallas för dagboksmetoden. Denna metod kräver mycket resurser, 

både från den som ger informell vård samt från den som studerar den informella 

vården, men metoden förväntas ge de bästa skattningarna. I praktiken har det 

dock visat sig att många glömmer bort att svara varje dag och istället besvarar 

dagboken i efterhand. Därför har elektroniska dagböcker, som säkerställer vid 

vilken tidpunkt den informella vårdgivaren uppger sin insats, tagits fram. Dessa 

har lett till mer tillförlitliga skattningar, men de gör metoden än mer resurs-

krävande.  

 

Den andra metoden innebär att den informella vårdgivaren får skatta hur mycket 

vård de har gett under en viss tidsperiod. Denna metod är lättare att genomföra 

men skattningarna torde bli mer osäkra. Metoden används ofta vid enkäter eller 

intervjuer. I jämförande studier har dock de två metoderna visat sig ge liknande 

skattningar av mängden tid [23]. Denna jämförelse har dock inte skett med 

elektroniska dagböcker, vilka torde kunna ge de bästa skattningarna. Båda 

metoderna kan kompletteras med frågor angående vilken typ av vård de ger, för 

att på så sätt minska risken för ”joint production”. Flera enkäter har valt att 

specificera tiden för den informella vården mellan personlig omvårdnad, hjälp i 

hushållet samt övervakning.   

2.3 Värdering av tiden för informell vård  

För att beräkna kostnaden för informell vård behöver antalet timmar som 

används till informell vård värderas. För att göra detta finns det främst två olika 

metoder. Dessa är alternativkostnadsmetoden och ersättningsmetoden
3
. 

Alternativkostnadsmetoden värderar den informella vårdgivarens tid som 

personens bästa alternativa användning av denna tid. För närstående som slutar 

arbeta eller arbetar mindre för att ge vård är värdet av vården lika med den 

förlorade lönen inklusive sociala avgifter. Om det är tid till fritid eller icke-betalt 

arbete som används för att ge informell vård är det den närståendes värdering av 

                                           
2
 Dessa kallas på engelska för ”diary method” och ”recall method”.  

3
 Ersättningsmetoden kallas ibland för ”proxy good method” eller skuggprismetoden. 
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dessa aktiviteter som är det alternativa värdet [24]. Att hitta den närståendes 

värdering av sin fritid är dock svårt och ofta utelämnas därför förlorad fritid från 

kostnaden av informell vård. Att utelämna förlorad fritid är dock i princip fel 

eftersom även detta har ett värde. 

 

Om ersättningsmetoden istället används värderas tiden för informell vård till vad 

det hade kostat att ha en professionell vårdgivare som gett samma vård. Den här 

metoden kan vara lättare att använda, särskilt om den informella vårdgivarens 

alternativ inte är betalt arbete. Men ersättningsmetoden är inte grundad inom den 

välfärdsekonomiska teorin eftersom de vårdgivande timmarna inte värderas som 

vårdgivarens bästa alternativa användning. Denna metod kan ofta leda till 

övervärdering, speciellt om den närstående är pensionär. Dessutom är inte 

informell vård och professionell vård perfekta substitut, vilket innebär att 

resultatet av en timme professionell vård inte säkert överensstämmer med en 

timme informell vård. Detta gör att det är alternativkostnadsmetoden som är 

vanligast använd och förespråkad. Vissa menar dock att ersättningsmetoden inte 

innebär att antalet timmar ska översättas rakt av utan att en avvägning i 

produktivitet ska tillämpas. Det handlar då snarare om att hitta ett värde, eller ett 

”skuggpris” på hur mycket den informella vården är värd [22].  

 

En alternativ metod för att värdera informell vård är att studera betalningsviljan 

för att låta någon annan utföra denna vård eller vad den närstående skulle kräva i 

kompensation för att ge ytterligare vård [25]
4
. Denna metod har använts i ett par 

studier och verkar lovande [26, 27]. Däremot kan det med denna metod vara 

svårt att separera kostnaden för informell vård från närståendes effekter. 

Dessutom har det visat sig svårt att få svar på en sådan fråga, då många 

närstående säger att pengar inte spelar stor roll utan att de vill ge informell vård 

av känslomässiga skäl. Ytterligare ett problem kan vara strategiska svar, om den 

som svarar tror att han eller hon kan dra nytta av att ge ett visst svar. 

 

Ytterligare en möjlig metod är att individer får värdera olika situationer med 

olika förutsättningar. Denna metod kallas för ”conjoint valuation method” eller 

”discrete choice method”. Dessa förutsättningar kan exempelvis vara antalet 

timmar, typ av vård samt ekonomisk ersättning. Genom att variera dessa tre 

komponenter på olika sätt kan ett värde per timme som används för informell 

vård nås. Denna metod har än så länge bara testats i någon studie för att finna 

värdet på informell vård, och den har i den studien visat en stor potential [28].  

 

Det är ofta svårt att finna korrekta skattningar av informell vård, både vad gäller 

kvantifiering samt värdering. Eftersom informell vård ofta har stor betydelse för 

samhället är det dock viktigt att den inte glöms bort.    

                                           
4
 Denna metod kallas på engelska ”contingent valuation method” och syftar till att hitta individernas ”willingness 

to pay” (WTP) eller ”willingness to accept” (WTA). 
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3. NÄRSTÅENDES EFFEKTER 

3.1 Beräkning av patientens effekter 

För att kunna diskutera hur närståendes effekter kan mätas och värderas behöver 

vi först redogöra för de metoder som används för att mäta och värdera patientens 

effekter. Effektmåttet i en kostnadseffektivitetsanalys kan vara av olika slag. 

Ofta används dock antalet levnadsår eftersom detta är ett mått på mortaliteten. 

Levnadsår är dock troligen inte ett lämpligt mått för att mäta närståendes 

effekter, eftersom närståendes mortalitet i de flesta fall inte påverkas av 

patientens sjukdom eller funktionsnedsättning. Levnadsår säger dessutom 

ingenting om vilken livskvalitet vare sig patienten eller närstående har. Därför 

mäter man ofta patientens effekter i form av nytta istället. Nytta är ett vanligt 

använt begrepp inom välfärdsekonomi och nyttan av ett visst hälsotillstånd 

representeras av individens preferenser för detta tillstånd jämfört med andra.  

 

Ett mått på nytta som ofta används inom hälsoekonomiska analyser är 

kvalitetsjusterade levnadsår
5
 (QALY

6
). QALY skapas genom att antalet 

levnadsår multipliceras med en värdering av hälsotillståndet (QALY-vikt) under 

dessa levnadsår. Det gör att QALY tar hänsyn både till livslängden och till 

livskvaliteten under dessa år. När QALY skapas måste QALY-vikter tas fram 

vilket kan ske på ett flertal olika sätt. Värderingen av hälsotillståndet kan 

antingen ske av individen själv eller av en allmänhet som har värderat 

hypotetiska hälsotillstånd. En grov uppdelning för att studera individers QALY-

vikter görs mellan direkta och indirekta metoder. De direkta metoderna 

inkluderar time trade-off (TTO), standard gamble (SG) samt rating scale (RS). 

Vid indirekta metoder låter man individer besvara instrument som klassificerar 

hälsan i olika hälsotillstånd. Dessa hälsotillstånd har sedan tidigare försetts med 

QALY-vikter. Nedan kommer en kortfattad genomgång av nämnda metoder att 

göras eftersom en god förståelse över dessa är mycket centrala för frågan hur 

närståendes effekter kan beräknas.   

 

Om TTO används för att studera individers QALY-vikter får personerna svara 

på en hypotetisk fråga angående hur många år i sitt nuvarande hälsotillstånd de 

skulle vara beredda att byta ut för att få leva med full hälsa. Om exempelvis en 

individ anser det vara lika mycket värt att leva 7 år i full hälsa som 10 år i sitt 

                                           
5
 I praktiken uppfyller dock inte QALY de kriterier som gör att den kan antas motsvara individens nytta, vilket 

kan få konsekvenser för vilka kostnader och andra effekter som ska inkluderas i analysen. Detta är dock något 

som vi bortser från i denna rapport. 
6
 Den engelska benämningen är ”quality-adjusted life-year”, varav förkortningen QALY, vilken också används 

på svenska.  
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nuvarande hälsotillstånd, blir QALY-vikten av det nuvarande hälsotillståndet 

0.7, dvs. 70 % av full hälsa (se figur 1).   

 

Figur 1. Illustration över TTO, ett exempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om istället metoden SG används för att studera QALY-vikterna får individen 

välja mellan att leva en viss tid i sitt nuvarande hälsotillstånd, eller också ha en 

chans att få leva samma period med full hälsa men med en viss risk för att dö 

omedelbart. Genom att variera sannolikheten för full hälsa kontra död uppnås en 

QALY-vikt där individen är indifferent mellan alternativen. I exemplet i figur 2 

anser individen att alternativ A, med 70 procents chans för att leva 10 år i full 

hälsa samt 30 procents risk för omedelbar död är likvärdigt med alternativ B 

som innebär 10 år i det aktuella hälsotillståndet (se exempel i figur 2). QALY-

vikten är därför 0.7.  

 

Figur 2. Illustration över SG, ett exempel 
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Om RS används för att studera individers QALY-vikter 

låter man individen markera på en skala hur han eller 

hon värderar sitt nuvarande hälsotillstånd. Ofta används 

en visuell analog skala (VAS), vilken består av en linje 

med tydligt definierade ändpunkter. Oftast sträcker sig 

skalan mellan 0, vilket indikerar sämsta tänkbara 

tillstånd, till 100, vilket indikerar bästa tänkbara 

tillstånd. Värdet på skalan går att konvertera till en 

QALY-vikt om individen markerar tillståndet död på 

skalan. Om vi förenklar och anser att död är lika med 

sämsta tänkbara tillstånd på skalan blir QALY-vikten i 

exemplet till höger 0.7 (se figur 3).  

 

 

 

Figur 3. Illustration 

över en VAS, ett 

exempel 

  

 

 

 

 

 

Som nämndes tidigare kan även indirekta metoder användas för att studera 

individers QALY-vikter. Den idag vanligaste indirekta metoden är att använda 

ett instrument som heter EQ-5D. Detta instrument mäter en individs hälso-

relaterade livskvalitet genom fem frågor som representerar fem dimensioner av 

hälsa. Dessa är rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär, samt 

oro/nedstämdhet. Inom varje dimension kan individen välja mellan tre olika 

nivåer. Svaren på instrumentet EQ-5D kan totalt ge 243 olika hälsotillstånd. 

Genom att många individer ur allmänheten har fått värdera flera av dessa 

tillstånd genom TTO finns det QALY-vikter kopplade till samtliga dessa 

tillstånd. Dessa värderingar motsvarar en allmänhets värdering av dessa tillstånd 

och inte patienternas egna. Används indirekta metoder blir det därför individens 

eget hälsotillstånd som mäts, men inte individens egen värdering av det 

tillståndet, utan istället vad en allmänhet värderar det tillståndet till.  

 

En metod som också är möjlig att använda för att värdera hälsotillstånd, vilken 

berördes redan när kostnaderna skulle beräknas, är ”conjoint valuation metod”. 

Genom denna metod får individer rangordna olika situationer med olika förut-
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sättningar. Dessa förutsättningar kan exempelvis vara livskvalitet, levnadsår, 
samt inkomst. Genom att variera dessa komponenter på olika sätt, och genom att 
låta många individer rangordna tillstånden, kan värdet av deras livskvalitet 
studeras.  
 
Ytterligare en metod, som också nämndes vid beräkningen av kostnaderna, är 
”contingent valuation method”. Denna metod syftar till att hitta individens 
betalningsvilja för en behandling för att på så sätt värdera effekterna av en 
behandling. Denna metod syftar inte som de övriga till att studera individens 
QALY-vikt, utan till att hitta ett monetärt värde på effekterna. Detta är därför 
inte applicerbart i en kostnadseffektivitetsanalys eller kostnadsnyttoanalys, utan 
endast i en kostnadsintäktsanalys.  

3.2 Vilka är de närståendes effekter? 

Om syftet med analysen är att beräkna vilka kostnader en behandling genererar 
samt vilken nytta som uppnås genom behandlingen måste de faktorer som 
förväntas påverka nyttan definieras. Normalt är det endast nyttan för patienten 
som genomgår behandlingen som studeras och det kan beskrivas i form av en 
nyttofunktion. Patientens nyttofunktion kan på ett enkelt sätt skrivas: 
 
(1) ( )ppp HKuU ,=  

 
där den totala nyttan (U) för en patient (p) kommer från nyttan av patientens 
konsumtion (K) och nyttan av patientens hälsa (H). Detta är givetvis en mycket 
förenklad funktion, men förhoppningsvis kan denna nyttofunktion fånga de 
effekter som är mest relevanta till följd av en medicinsk behandling. En 
behandling förväntas i huvudsak påverka nyttan av hälsan, men kan även 
påverka nyttan av konsumtion eftersom en individs inkomst kan påverkas av 
hälsan. Om patientens nytta (härledd från patientens hälsa) är påverkad av det 
faktum att de närståendes nytta är påverkad av patientens sjukdom eller 
funktionsnedsättning så kan denna indirekta effekt anses vara inkluderad i 
patientens nytta. Om patientens sjukdom eller funktionsnedsättning dessutom 
påverkar de närståendes nytta kommer dock denna effekt inte att inbegripas i 
ovanstående funktion. Funktionen behöver därför kompletteras för att inkludera 
detta. För att hitta den totala nyttan (Utotal) till följd av en behandling behöver 
därför även de närståendes direkta nytta inkluderas i funktionen. Det kan 
skrivas:  
 
(3) ( )NHKuU pptotal ,,=    
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där N är de närståendes effekter som är orsakade av patientens sjukdom eller 

funktionshinder. Dessa effekter kan bestå av både faktiska förändringar i 

hälsotillståndet och altruistiska preferenser för patientens hälsa. Basu och 

Meltzer [29] har identifierat vad de anser vara den totala effekten av en sjukdom 

eller funktionsnedsättning utifrån ett samhälleligt perspektiv. De inkluderar den 

direkta effekten på individens nytta, den indirekta effekten på individens nytta 

genom de närståendes nytta, samt den direkta effekten på de närståendes nytta 

(se Figur 4). Det är också de effekter som vi har inkluderat i nyttofunktion 3. 

Basu och Meltzer menar dessutom att de sistnämnda två effekterna representerar 

den totala ”spill over” bland effekterna.  

 

Figur 4. Total effekt av ett förändrat hälsotillstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om närståendes effekter ska beräknas är det därför värdet på N som ska 

studeras, det vill säga värdet av närståendes förändrade nytta till följd av 

patientens sjukdom eller funktionshinder.  

3.3 Beräkning av närståendes effekter 

Det finns flera möjliga metoder att tillgå för att beräkna närståendes effekter. 

Vilken metod som är lämpligast att använda är dock inte klarlagt. Samma 

metoder som används för att studera en patients effekter kan i princip användas 

för att studera närståendes effekter. Företrädesvis ska effekterna representera de 

närståendes preferenser för patientens hälsa. Det är viktigt att beakta att 

närståendes effekter inte redan är inkluderade i värderingen av patientens 

effekter. Om patienten exempelvis har inkluderat sina närståendes situation i sin 

egen värdering av sin hälsa kan det uppkomma dubbelräkning om även de 

närståendes värdering av deras effekter inkluderas. Detta saknas det idag 

empiriska studier på, men som vi diskuterat tidigare i rapporten är det troligt att 

patienten endast inkluderar de indirekta effekterna av närståendes effekter, inte 

de direkta.  

 

- Direkt effekt på patientens nytta 

- Indirekt effekt på patientens nytta genom närståendes nytta 

- Direkt effekt på närståendes nytta 

 

Total ”spill-

over” 
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Om närståendes effekter mäts i något objektivt mått (exempelvis levnadsår) är 

detta inte svårare än när patientens effekter ska mätas. Men om effekterna 

istället ska motsvara de närståendes nytta kräver detta en djupare inblick i vilka 

metoder som kan användas, vilket vi går igenom nedan. De metoder vi tar upp 

syftar till att beräkna de närståendes effekter i form av nytta, och beräknas i 

QALY-vikter. När patienters QALY-vikter studeras motsvarar detta oftast 

nyttan av deras hälsorelaterade livskvalitet. För närstående är detta troligen inte 

det lämpligaste måttet. QALY-vikten för den närstående skulle istället kunna 

representera nyttan av den närstående-relaterade livskvaliteten eller den vård-

relaterade livskvaliteten.     

3.3.1 Direkta metoder för värdering av närståendes 

effekter 

Närståendes effekter kan exempelvis värderas genom att använda direkta 

metoder såsom time trade-off (TTO), standard gamble (SG), eller rating scale 

(RS). Den praktiska användningen av dessa metoder kan dock behöva justeras 

för att kunna värdera närståendes effekter jämfört med hur man värderar 

patientens effekter. Att exempelvis fråga en patients närstående hur många 

levnadsår de skulle kunna byta ut för att patienten skulle få förbättrad hälsa 

inkluderar flera komplicerade metodologiska spörsmål angående hur frågan ska 

ställas. Eventuellt är det patientens levnadsår som ska bytas ut, men detta är 

också svårt att föreställa sig och risken att inte fånga de efterfrågade effekterna 

är stor. Dessa metoder kräver därför mer forskning för att kunna användas för att 

värdera närståendes effekter. Förslag på hur de skulle kunna användas 

presenteras ändå nedan. 

 

Genom att använda TTO för att värdera närståendes effekter skulle en eventuell 

lösning kunna vara att den närstående får välja mellan att leva tio år i den 

aktuella situationen eller en kortare tid med patienten fullt frisk. Skillnaden i 

antal levnadsår representerar då en viss nivå av närstående-relaterad livskvalitet, 

vilken sedan kan göras om till QALY-vikter. Det aktuella tidsintervallet måste 

dessutom anpassas till den närståendes situation, och borde illustrera en 

förväntad kvarvarande livstid för patienten. Ett exempel på detta visas i Figur 5. 

Hur en sådan fråga ska ställas och vilka effekter som verkligen fångas kräver 

fortsatt forskning. Denna metod kommer troligen även att inkludera de 

altruistiska preferenserna som den närstående har för patienten. Det är dock 

möjligt att den typen av fråga blir alltför svår att sätta sig in i och att svaren 

därför inte blir tillförlitliga. Möjligen skulle metoden kunna vara lämplig för 

närstående som vårdar en jämnårig och där förväntade antal levnadsår är 

liknande för både den närstående och patienten.   
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Figur 5. Illustration över TTO för värdering av närståendes effekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På ungefär samma sätt skulle SG kunna användas för att värdera närståendes 

effekter, även om det även här kan bli svårt att besvara frågan på ett neutralt sätt. 

Den närstående får välja mellan två alternativ (se Figur 6) där det ena motsvarar 

dagens situation och det andra alternativet är ett spel med en viss sannolikhet att 

patienten får leva fullt frisk återstående tidsperiod och en viss sannolikhet att 

den närstående dör omedelbart. Tidsperioden behöver inte anges, utan 

representerar patientens förväntade levnadsår. Jämfört med TTO har SG både 

fördelar och nackdelar för att kunna värdera närståendes effekter. Fråge-

ställningen hur patienten ska klara sig om den närstående omedelbart dör 

uppkommer på ett tydligare sätt, men istället behöver den närstående inte ta 

hänsyn till exakt tidsperiod som patienten och den närstående förväntas leva.  

 

Närståenderelaterad 

livskvalitet 

9 år 10 år 

Den närståendes 

förväntade antal 

levnadsår 

1 Patienten fullt 

frisk  

Patientens 

aktuella  

hälso-  

tillstånd  

  0,5 
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Figur 6. Illustration över SG för värdering av närståendes effekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även RS går potentiellt att använda för att värdera 

närståendes effekter. I huvudsak är det vad som mäts på 

skalan som skiljer sig åt jämfört med att mäta patienters 

effekter. Lämpligen får den närstående värdera sin 

närstående-relaterade livskvalitet på skalan, där den sträcker 

sig från sämsta tänkbara tillstånd till bästa tänkbara tillstånd 

(se exempel i Figur 7). Ska detta göras om till QALY-vikter 

krävs dock ytterligare en värdering av den närstående-

relaterade livskvaliteten. Ett alternativ är att använda 

samma skala som patienten värderar sin livskvalitet på, 

vilket då möjliggör en kombination av närståendes och 

patientens effekter. RS är troligen den metod som är enklast 

att genomföra av de direkta metoderna för att värdera 

närståendes effekter eftersom den inte involverar en 

hypotetisk situation eller tankar om förkortad levnadslängd. 

Detta är dock en svaghet teoretiskt eftersom om den 

närstående inte behöver välja så avslöjas inte heller de 

verkliga preferenserna.  

 

Figur 7. Illustration över en VAS för 

värdering av närståendes effekter 
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3.3.2 Indirekta metoder för värdering av närståendes 

effekter 

Ett alternativ till att använda direkta metoder för att värdera närståendes effekter 

är att använda indirekta metoder, vilket kräver instrument som är gjorda för att 

skatta närståendes effekter. Det finns ett flertal instrument för att mäta 

närståendes livskvalitet, men endast ett fåtal av dem är skapade för att mäta 

närståendes livskvalitet på ett sätt som är kompatibelt med hälsoekonomiska 

analyser och som möjliggör QALY-beräkningar. Tre sådana instrument har 

hittats; Caregiver Quality of Life Instrument (CQLI) [30], Caregiver Quality of 

Life Index (CQLI) [31] och CarerQol Instrument [32]. Inget av dessa instrument 

verkar dock ha blivit allmänt använt. Genom vidare studier och användning av 

dessa instrument skulle nyttovikter (QALY-vikter) för olika närståendes 

situationer kunna tas fram.  

 

Det första av dessa instrument (CQLI) [30] skapades redan 1988 och mäter en 

vårdgivande närståendes situation i fem dimensioner. Genom att den närståendes 

situation värderas genom TTO nås nyttovikter för de olika tillstånden. 

Dimensionerna inkluderar; (1) tid för att umgås med familj och vänner, (2) 

kvalitet i relationen mellan den närstående och patienten, (3) grad av fysiskt 

välbefinnande och energi, (4) tillräckligt med sömn, samt (5) nivå av lycka och 

frånvaro av oro och frustration. Varje dimension kan besvaras genom fyra 

nivåer, rangordnade från svar liktydigt med “sällan” till ”nästan alltid”. 

Instrumentet har dock bara kommit att användas i begränsad omfattning och 

värderingar av de olika tillstånden har därför inte kunnat göras.  

 

Det andra instrumentet (CQLI) [31] inkluderar fyra dimensioner; (1) emotionell 

livskvalitet, (2) social livskvalitet, (3) finansiell livskvalitet, och (4) fysisk 

livskvalitet. Varje dimension värderas på en visuell analog skala (VAS) som 

sträcker sig från ”lägsta kvalitet” till ”högsta kvalitet”. Det sammanlagda 

resultatet är ett medelvärde av dessa fyra värden. Även detta instrument har 

endast använts i begränsad omfattning [33].  

 

Det nyligen skapade instrumentet CarerQol-7D [32] mäter vård-relaterad 

livskvalitet inom sju dimensioner; (1) uppfyllelse, (2) relationer, (3) psykisk 

hälsa, (4) socialt, (5) finansiellt, (6) upplevt stöd, och (7) fysisk hälsa. Dessutom 

inkluderas en värderdingskomponent innehållande en VAS, vilken illustrerar 

vårdgivarens lycka (happiness). Instrumentet presenteras i sin helhet i Figur 8. 

Dock har ingen översättning till svenska ännu gjorts, varför den engelska 

varianten presenteras. Originalet är på Holländska och det är denna version som 

har testats. Vi ser CarerQol-7D som det mest lovande instrumentet för att med 

en indirekt metod mäta närståendes effekter. Dock behöver det valideras för 
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olika språk samt kompletteras med värderingar av de olika tillstånden för att 

kunna generera QALY-vikter.  

 

Figur 8. CarerQol-7D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Brouwer m.fl. [32] 

 

Det finns dessutom generiska instrument som kan vara möjliga att använda för 

att värdera närståendes effekter. Ett exempel är det generiska instrumentet EQ-

5D, vilket vi tidigare har beskrivit. Även om ingen av de dimensioner som är 

inkluderade i EQ-5D nämner närstående eller deras konsekvenser, har det visat 

sig ha förmågan att fånga närståendes effekter till en viss del [17]. Detta kan 

CarerQol-7D 

 

Please draw an ”X” to indicate which description best fits your current care giving situation 

 

 

 

 

 

a. I have    fulfilment with carrying out my care tasks. 
 

b. I have relational problems with the care receiver (e.g., he/she is very demanding, he/she 

behaves differently, we have communication problems).  
 

c. I have  problems with my own mental health (e.g., stress, fear, gloominess, depression, 

concern about the future). 
 

d. I have  problems combining my care tasks with my daily activities (e.g., household 

activities, work, study, family and leisure activities). 
 

e. I have  financial problems because of my care tasks. 
 

f. I have  support with carrying out my care tasks, when I need it (e.g., from family, 

friends, neighbors, acquaintances). 
 

g. I have problems with my own physical health (e.g., more often sick, tiredness, physical 

stress). 
 

CarerQol-VAS 
 

Please draw an “X” on the scale below to indicate how happy you feel currently 
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vara ett tecken på att dessa effekter är stora, snarare än ett bevis på att EQ-5D är 

ett lämpligt instrument för att mäta dem.  

3.3.3 Andra metoder för värdering av närståendes 

effekter 

På samma sätt som ”conjoint measurement method” kan användas för värdering 

av patienters effekter går det med justeringar att använda metoden för att värdera 

de närståendes effekter. Genom att variera de komponenter som beskriver olika 

närståendes situationer och som den närstående får rangordna kan ett värde på 

närståendes effekter nås. Komponenterna måste då vara av relevans för den 

närståendes situation till patienten. Detta skulle exempelvis kunna vara 

patientens hälsa, mängd vårdgivartid, samt grad av tunga uppgifter. Detta är en 

metod som vi tror har en stor potential för att värdera närståendes effekter till 

följd av att vara närstående till en patient, men den kräver fortsatt forskning. 

 

Att mäta betalningsviljan för en förbättring i patientens hälsotillstånd är också 

en möjlig metod för att värdera närståendes effekter. I det här fallet skulle det 

troligen även inkludera kostnaden för informell vård. Metoden skulle dock 

också vara i behov av fler studier om hur den kan användas för detta syfte, 

eftersom det kan vara svårt att separera närståendes och patienters effekter med 

metoden. En studie har gjorts av Mulvaney-Day [26] i vilken hon försökte 

värdera närståendes preferenser för patienter med psykisk sjukdom. Hon beskrev 

en medicin som signifikant skulle förbättra patientens situation och frågade hur 

mycket de närstående skulle vara beredda att betala för denna medicin. Hon 

skriver att metoden är mycket lovande för detta syfte men att fördjupade studier 

krävs för att analysera både metoden samt de svar som genereras.    

3.3.4 Skapandet av R-QALY-vikter 

För att tydliggöra de närståendes effekter, och använda ett mått som 

representerar värderingen av deras förändrade livskvalitet, har vi valt att skapa 

ett nytt mått som vi kallar R-QALY-vikt, där R står för närstående (relatives). R-

QALY-vikten definieras som den närståendes förändrade QALY-vikt till följd 

av att vara närstående till en patient med en sjukdom eller funktionsnedsättning. 

R-QALY-vikten är negativ om patientens sjukdom eller funktionsnedsättning 

påverkar de närståendes livskvalitet negativt. Om patienten genom en 

behandling blir botad från sin sjukdom eller funktionsnedsättning blir R-QALY-

vikten noll.   

 

Genom att använda R-QALY-vikter uppmärksammas närståendes effekter på ett 

tydligt sätt. Dessutom ger det möjlighet att addera eller dra bort dessa effekter 
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från patientens effekter på ett enkelt sätt, vilket är nödvändigt för att kunna 

jämföra olika analyser.  

3.4 Inkludering av närståendes effekter i 

kostnadseffektivitetsanalysen 

I en kostnadseffektivitetsanalys kan, som vi tidigare har sett, konsekvenser från 

en behandling antingen placeras i täljaren (som en kostnad) eller i nämnaren 

(som en effekt). Närståendes kostnader skulle därför kunna placeras i täljaren 

tillsammans med övriga kostnader, medan närståendes effekter skulle kunna 

placeras i nämnaren tillsammans med övriga effekter. Nämnaren är dock 

normalt sett endast till för patientens effekter och det finns svårigheter att 

summera dessa med de närståendes effekter. Av det skälet är det många som har 

rekommenderat att närståendes effekter ska presenteras som en egen del utanför 

kostnadseffektivitetskvoten, istället för att summera dem med patientens effekter 

[34-36, 22]. Med den metoden finns det dock en stor risk för att närståendes 

effekter glöms bort vid beslutsfattandet eftersom det oftast är kostnads-

effektivitetskvoten som används som underlag. Det skulle därför vara att föredra 

om närståendes effekter kunde inkluderas i analysen istället för att presenteras 

vid sidan av den. Ytterligare ett alternativ, som vi tidigare berört, är att värdera 

närståendes effekter i monetära enheter och inkludera dessa tillsammans med 

kostnaderna.   

 

Om närståendes effekter ska summeras med patientens effekter ställer detta krav 

på hur effekterna mäts och värderas. Om samma mått och skalor används för att 

mäta både patientens och de närståendes effekter är det också möjligt att 

kombinera dem till ett värde. Det mest uppenbara alternativet är att använda 

QALY som effektmått, eftersom detta möjliggör summering av olika individers 

nytta. Av detta skäl skapade vi R-QALY-vikter, vilka skulle kunna adderas till 

patientens QALY-vikt. Det finns dock ett flertal studier [34, 37, 36] som har 

påpekat att patientens och de närståendes QALY-vikter inte representerar 

samma sak. Den ena representerar, i de flesta fall, hälsorelaterad livskvalitet och 

den andra vård- eller närstående-relaterad livskvalitet. För att patientens QALY-

vikt och de närståendes R-QALY-vikt ska kunna kombineras är det nödvändigt 

att de beskriver samma sak, och därför behöver de ofta anpassas till varandra.  

 

Ett sätt att få patientens QALY-vikt och de närståendes R-QALY-vikt att vara 

kompatibla med varandra är att använda samma metod för att skatta vikterna. I 

sådana fall är summeringen av QALY-vikten och R-QALY-vikten inte svårare 

än när olika patienters QALY-vikter summeras. Detta kan exempelvis ske 

genom att instrumentet EQ-5D används för att studera både patientens QALY-

vikt och de närståendes R-QALY-vikt. Vi har dock tidigare skrivit att 
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närståendes R-QALY-vikt lämpligen borde illustrera deras närstående-relaterade 

livskvalitet snarare än hälsorelaterad livskvalitet. Då krävs olika metoder, och 

summeringen av de olika vikterna blir svårare.  

 

Om närståendes effekter exempelvis värderas genom någon av de metoder som 

beskrivits ovan (3.3), skulle deras R-QALY-vikt kunna transformeras så att de 

är kompatibla med patientens QALY-vikt. Denna transformation skulle kunna 

genomföras genom att de närstående ombes värdera hur stor betydelse deras 

förändring i den närstående-relaterade R-QALY-vikten har på deras generella 

livskvalitet. Om även patienten ombeds göra samma transformering av sin 

QALY-vikt är det möjligt att summera dessa transformerade vikter med 

varandra. Detta har, vad vi känner till, aldrig prövats och är därför ett område för 

vidare forskning. 

 

Summering av individers nytta för att representera samhälleliga preferenser är 

teoretiskt ifrågasatt [38], men används ändå ofta för beslutsfattande inom 

hälsoekonomiska analyser. Man har alltså valt att överse med de teoretiska 

invändningarna för att kunna basera beslut på underlag som så långt som möjligt 

är underbyggda av samhällsekonomiska analyser. Att summera patienters och 

närståendes nytta har däremot ännu inte gjorts, och det finns därför tveksamheter 

i detta som behöver studeras. Likväl som man behöver beakta de potentiella fel 

som kan uppkomma genom att summera patienters och närståendes effekter bör 

man på ett liknande sätt fråga sig vad felet blir om närståendes effekter inte 

beaktas.  

 

Ett enkelt exempel kan påvisa hur summering av patientens och de närståendes 

effekter skulle kunna göras. Om en behandling leder till att patienten vinner 2 

QALY samt till att de närstående vinner 0.2 R-QALY skulle den totala effekten 

bli 2.2 QALY. Denna skillnad skulle kunna vara avgörande för huruvida 

behandlingen uppfattas som kostnadseffektiv eller inte. Om flera närstående 

påverkas ska deras effekter kombineras. På vilket sätt de ska kombineras är dock 

en fråga som kräver mer studier, eftersom deras effekter dessutom kan påverka 

varandra. Det kan exempelvis vara så att två närståendes effekter förstärker 

varandra så att den totala effekten växer exponentiellt eller vice versa.  

 

Genom att inkludera närståendes konsekvenser i både täljaren och nämnaren i 

kostnadseffektivitetsanalysen måste man ta hänsyn till risken för dubbelräkning. 

Beräkningen av närståendes kostnader och effekter måste särskiljas så att de inte 

inkluderar samma konsekvenser, vilket dock ibland kan vara svårt. Exempelvis 

kan alternativkostnaden av förlorad fritid, använd för informell vård, också 

inkludera delar av närståendes effekter. Om kostnaden för förlorad fritid 

inkluderas i analysen, och även den förändring i R-QALY-vikten som är en följd 

av samma förlorade fritid inkluderas, har den förlorade fritiden dubbelräknats. 
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En möjlig lösning för att undvika dubbelräkning är att värdera förlorad 

arbetsinkomst genom alternativkostnadsmetoden och låta värdet av förlorad 

fritid endast vara inkluderat i effektmåttet. En annan lösning är att även 

inkludera kostnaden för förlorad fritid i beräkningen av kostnaden för informell 

vård samt att använda effektmått som endast fokuserar på närstående-relaterade 

aspekter utan att ta hänsyn till fritid. Förlorad fritid är nämligen inte den enda, 

om ens den viktigaste, effekten för de närstående. Påverkan på livskvaliteten i 

form av oro eller minskad förmåga att utföra vanliga aktiviteter är troligen 

effekter som är högst relevanta i många situationer.  

 

Om närståendes effekter ska inkluderas i analysen måste detta göras på ett sätt 

som är praktiskt genomförbart. Att studera samtliga närståendes effekter varje 

gång en behandling ska utvärderas är troligen inte möjligt. En lösning skulle 

kunna vara att använda schabloner i form av R-QALY-vikter som kan användas 

i olika situationer. Ett exempel på hur dessa skulle kunna se ut är illustrerat i 

figur 9 nedan. Beroende på sjukdomens eller funktionsnedsättningens 

svårighetsgrad samt antalet närstående kan man tänka sig att närståendes R-

QALY-vikter skiljer sig åt. I figur 9 har vi antagit att närståendes R-QALY-

vikter påverkas exponentiellt av svårighetsgraden på patientens sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Dessutom antar vi i figuren att ju fler närstående som 

påverkas, desto starkare R-QALY-vikter. De verkliga värdena på dessa effekter 

är dock inte klarlagda och de värden som är inkluderade i figuren är endast 

menade som exempel.  
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Figur 9. Exempel på närståendes R-QALY-vikter, graf 
 

 
Samma exempel kan dessutom presenteras i form av en matris, där även ålder på 
patienten inkluderas (Figur 10), vilken kan vara lättare att använda i praktiken. 
Återigen är värdena i exemplet inte empiriskt studerade utan endast menade som 
exempel. Om en 40-årig patient har en nyttoförlust till följd av sin sjukdom på 
0.4, och det finns två närstående som påverkas av detta, leder detta till en 
förväntad R-QALY-vikt hos de närstående på 0.08 enligt exemplet i Figur 10. 
Om tillståndet förväntas vara i fem år blir total R-QALY 0.4.  

 

Figur 10. Exempel på närståendes R-QALY-vikter, matris 
  

Sjukdomens 
svårighets-
grad (nytto-
förlust)  

Antal närstående samt patientens ålder 
 

1 
<20 20-65 >65 

 

2 
<20 20-65 >65 

 

3 
<20 20-65 >65 

 

≥4 
<20 20-65 >65 

 

 
Låg 
(<0.2) 

 
0.05 0.03 0 

 

 
0.08 0.05 0 

 

 
0.10 0.07 0 

 

 
0.12 0.09 0 

 

 
Medel 
(0.2-0.5) 

 
0.08 0.05 0.03 

 

 
0.12 0.08 0.06 

 

 
0.15 0.11 0.08 

 

 
0.18 0.14 0.10 

 

 
Hög 
(>0.5) 

 
0.12 0.08 0.05 

 

 
0.20 0.12 0.09 

 

 
0.25 0.16 0.12 

 

 
0.30 0.20 0.15 
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4. BETYDELSEN AV ATT INKLUDERA 
NÄRSTÅENDES KONSEKVENSER 

Ett av de potentiella argument till varför närståendes konsekvenser inte normalt 

beaktas i hälsoekonomiska analyser, som presenterades i inledningen, var att de 

kunde antas vara marginella och inte påverka resultatet av analysen. Dessutom 

skulle det kunna vara så att närstående påverkas i liknande grad av olika 

behandlingar, så att närståendes konsekvenser inte påverkar rangordningen 

mellan dessa behandlingar. Dessa argument kan vara både betydelsefulla och 

rimliga i många situationer. Närståendes konsekvenser kan exempelvis vara 

obetydliga om individen får en behandling som endast är marginellt mer 

skonsam för individen än en annan. Men i många situationer är det ändå rimligt 

att anta att närståendes konsekvenser har stor betydelse, vilket då kan påverka 

resultatet av analysen.   

 

Betydelsen av att inkludera närståendes konsekvenser i kostnadseffektivitets-

analysen är illustrerat i figur 11. Figuren visar en situation där en patients 

sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar de närståendes livskvalitet negativt 

(R-QALY-vikt), värderat i monetära enheter. Om de närstående dessutom ger 

informell vård leder detta till ökade kostnader. Om de närstående inte ger 

informell vård är värdet av deras R-QALY-vikt lika med X på kostnadsaxeln. 

Om de närstående ger informell vård är detta illustrerat i två steg. Först genom 

kostnaden för informell vård beräknad per timme och sedan genom de 

närståendes R-QALY-vikt. Om endast kostnaden för informell vård skulle 

inkluderas, vilket vanligen rekommenderas, skulle analysen utelämna en viktig 

del. Om de närstående ger informell vård tio timmar i vecken motsvarar 

kostnaden av informell vård Y i figuren. Värdet av de totala konsekvenserna är 

dock lika med Z. Om beräkningen saknar värdet av R-QALY-vikten så saknas 

en betydande del av analysen, nämligen värdet av Z minus Y. De totala 

konsekvenserna kan också uttryckas som betalningsviljan för en förbättring i 

patientens hälsotillstånd. Den här illustrationen och beräkningsmetoden kräver 

möjligheten att särskilja mellan närståendes kostnader och effekter för att inte 

dubbelräkna konsekvenserna. Den verkliga storleken på dessa konsekvenser 

behöver dock testas empiriskt och värdena som används i figuren är endast till 

som ett exempel.   
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Figur 11. Illustration av närståendes konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom resultatet av en kostnadseffektivitetsanalys presenteras som en kvot 

kan både förändrade kostnader och förändrade effekter påverka resultatet. Detta 

kan illustreras genom ett exempel. Om vi tänker oss en situation med en 40-årig 

man med diagnosen schizofreni där de huvudsakliga närstående är en kvinna 

och två barn, så är det lätt att tänka sig att de närståendes konsekvenser är av 

vikt för analysen. I exemplet utgår vi från att de närstående drabbas av kostnader 

till följd av mannens sjukdom, främst till följd av informell vård. Utöver denna 

kostnad påverkas dessutom samtliga närståendes livskvalitet, främst till följd av 

oro för den sjuka samt till följd av en minskad förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter, vilket utgör R-QALY-vikten. Om det nu visar sig att det finns en 

verksam behandling som kostar mer, men leder till förbättrade effekter för både 

den sjuke mannen samt för de närstående är det intressant att studera dess 

kostnadseffektivitet. De olika kostnaderna och effekterna är beskrivna i Figur 

12, tillsammans med den inkrementella kostnadseffektivitetskvoten (ICER), 

både med och utan närstående.    
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Figur 12. Fiktivt exempel på hur kostnadseffektivitetskvoten kan påverkas av 

närståendes konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi ser i exemplet i Figur 12 är behandlingen dyrare men leder till bättre 

effekt jämfört med ingen behandling. Om kostnadseffektivitetsanalysen inte tar 

hänsyn till de närståendes konsekvenser leder behandlingen till en ökad kostnad 

på 3 miljoner kronor, samtidigt som behandlingen innebär att patienten vinner 5 

QALY. Resultatet av analysen blir därför att det kostar 600 000 kronor att vinna 

en QALY, ett resultat som ofta skulle uppfattas som en hög kostnad. Men 

behandlingen leder även till positiva konsekvenser för de närstående. De 

närståendes kostnad för informell vård går ner, samtidigt som deras livskvalitet 

stiger. När detta inkluderas i analysen sjunker kostnaden per vunnen QALY till 

416 667 kronor. Det ska sägas att de närståendes konsekvenser högst sannolikt 

är försiktigt räknade i exemplet, och att de torde kunna vara mycket högre vid 

schizofreni. 

 

Ej behandling Behandling 

 

Kostnad (kr):  2 000 000  5 000 000  

Informell vård (kr):  1 000 000  500 000 

Patientens effekter (QALY): 5 QALY  10 QALY 

Närståendes effekter (R-QALY): - 1 R-QALY 0 R-QALY 

 

 

ICER (utan närstående) 

 

∆ kostnad = 5 000 000 – 2 000 000 = 3 000 000 kronor 

∆ effekt = 10 QALY – 5 QALY = 5 QALY 

 

ICER = 600 000 kronor / vunnen QALY 

 

 

ICER (med närstående) 

 

∆ kostnad = 5 500 000 – 3 000 000 = 2 500 000 kronor 

∆ effekt = 10 QALY – 5 QALY + 1 R-QALY = 6 QALY 

 

ICER = 416 667 kronor / vunnen QALY 
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5. DISKUSSION 

En patients närstående påverkas ofta av patientens sjukdom eller funktions-

nedsättning. Men trots detta är närståendes konsekvenser sällan med i 

hälsoekonomiska analyser av medicinska teknologier. Trots att samtliga 

rekommendationer nämner att kostnaden för informell vård borde inkluderas för 

att uppfylla ett samhälleligt perspektiv är det fortfarande en debatt om hur denna 

kostnad ska beräknas. I praktiken är det dessutom så att denna kostnad ofta 

utelämnas [39]. Utöver kostnaden för informell vård kan närståendes livskvalitet 

påverkas, vilket aldrig är inkluderat i hälsoekonomiska analyser. Om analysen 

ska vara konsekvent i användningen av ett samhälleligt perspektiv borde 

närståendes samtliga konsekvenser inkluderas. I den här rapporten har vi 

redogjort för vilka de närståendes konsekvenser är, beskrivit möjliga metoder 

för att mäta dem samt diskuterat hur de skulle kunna inkluderas i analysen.  

 

Riktlinjer i USA har uttryckt en önskan om att kostnadseffektivitetsanalyser ska 

inkludera effekter hos andra än enbart patienterna (åtminstone i känslighets-

analyser) för att analysen ska uppfylla ett samhälleligt perspektiv [40]. Även i 

Sverige har läkemedelsförmånsnämnden (LFN) skrivit i sina rekommendationer 

att analysen ska utföras från ett samhälleligt perspektiv och att detta även 

inbegriper konsekvenser för de närstående [41]. Koopmanschap m.fl. [36], 

Brouwer m.fl. [34] och Busschbach m.fl. [35] har samtliga diskuterat 

möjligheten att inkludera närståendes hälsoeffekter i analysen, men deras 

rekommendation är att låta dem vara utanför kostnadseffektivitetskvoten. 

Eftersom olika kvoter ofta jämförs och ligger till grund för beslut anser vi detta 

vara en ofullständig lösning och vi menar att det är av vikt att inkludera dessa 

effekter i analysen.  

 

Brouwer m.fl. [42] har försökt att mäta effekterna för närstående till patienter 

med reumatisk artrit (RA). De använde bl.a. instrumentet EQ-5D för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet och skapa QALY-vikter. Genom att jämföra dessa 

vikter mot en standardpopulations vikter studerade de om skillnader fanns. De 

kunde dock inte hitta statistiska skillnader, eventuellt beroende på ett ganska 

litet urval. Davidson m.fl. [17] använde en liknande metod, baserat på 

närstående som gav stöd eller vård till en äldre anhörig. I den studien hittades 

små försämringar i de närståendes QALY-vikter till följd av den äldres behov av 

stöd eller vård. Försämringen var dessutom som störst hos de vars vårdsituation 

beskrevs som betungande.  
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5.1 Alla konsekvenser ska räknas, men inte 

dubbelräknas 

Alla konsekvenser som är en följd av en behandling ska inkluderas i en hälso-

ekonomisk analys, men de får inte räknas flera gånger. Om vissa konsekvenser 

till följd av en medicinsk behandling utelämnas när behandlingarna analyseras 

innebär detta att resultatet kanske inte visar den samhällsekonomiskt optimala 

behandlingen. Ett exempel på detta är just de närståendes konsekvenser. Om 

dessa konsekvenser är av stor betydelse inom en viss behandling kan de leda till 

en påverkan på kostnadseffektivitetskvoten om de inkluderas.  

 

Det andra felet, att konsekvenser dubbelräknas, är lika allvarligt. Eftersom 

kostnader och effekter beräknas var för sig i kostnadseffektivitetsanalyser finns 

risken att några konsekvenser uppfattas som både en förändring i kostnaderna 

samt en förändring i effekterna. Potentiella problem med dubbelräkning finns 

för många konsekvenser. Ett exempel på detta är kostnaden för förlorad 

produktion till följd av skada. Om individen tar hänsyn till denna förlorade 

produktion (inkomstbortfall) i sin värdering av livskvaliteten är det möjligt att 

analysen dubbelräknar dessa konsekvenser om både en ökad kostnad samt en 

minskad effekt till följd av inkomstförändring inkluderas i analysen. De två 

största riskerna för dubbelräkning som kopplas till de närståendes konsekvenser 

är att patientens och de närståendes effekter inkluderar samma effekter, samt att 

beräkningen av närståendes kostnader och effekter riskerar att bero på samma 

konsekvens. 

 

Den första av dessa risker för dubbelräkning redde vi delvis ut i kapitel 3.3. Det 

visade sig då teoretiskt att patientens värdering av sitt hälsotillstånd kan 

påverkas av de närståendes hälsotillstånd, och att detta kan vara inkluderat i 

skattningen av patientens effekter. Detta innebär dock inte dubbelräkning, då 

både patientens och de närståendes effekter existerar och inte är samma effekt 

som räknas två gånger. Endast om patienten inte själv påverkas av de 

närståendes hälsoförändring, men ändå väger in detta i sin värdering av hälsa 

blir det dubbelräkning.  

 

Den andra av dessa risker för dubbelräkning är svårare att kontrollera för. Om 

närståendes konsekvenser redovisas som både kostnader och effekter finns det 

en risk för att dessa konsekvenser dubbelräknas. När närståendes kostnad till 

följd av att de ger informell vård beräknas ska även värdet av förlorad fritid 

inkluderas. Samma förlorade fritid kan dessutom ge upphov till en förändring i 

livskvaliteten. Om vi antingen avstår från kostnaden för förlorad fritid i 

beräkningen av informell vård eller avstår från de närståendes förändrade 

livskvalitet, försvinner denna risk för dubbelräkning, men då ökar risken för att 

viktiga konsekvenser inte behandlas i analysen. Det är troligen så att närståendes 
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livskvalitet påverkas av även andra faktorer än mängd fritid. Det vore därför bra 

om instrument togs fram som fokuserade på viktiga närstående-relaterade 

aspekter på livskvaliteten, för vilka andelen tid för fritid inte är av vikt. Detta är 

därför en fråga där fortsatt forskning är nödvändigt.  

5.2 Jämförbarhet mellan olika analyser 

Utöver att kostnadseffektivitetsanalysen jämför två behandlingar brukar 

resultaten dessutom jämföras mellan olika analyser. Främst görs detta genom att 

studera kostnadseffektivitetskvoterna av de olika behandlingarna, ofta i form av 

ligatabeller. Exempelvis beaktar Socialstyrelsen olika behandlingars 

kostnadseffektivitetskvoter då de ger riktlinjer inom olika sjukvårdsområden. 

Eftersom olika analyser jämförs med varandra är det av stor vikt att de är utförda 

på samma sätt, med samma riktlinjer och metoder. Om några analyser tar med 

närståendes konsekvenser och andra inte gör det blir deras resultat inte 

fullständigt jämförbara. Detta faktum gör att det idag skulle kunna vara befogat 

att bortse från de närståendes konsekvenser i huvudresultatet och istället utföra 

analyserna enligt gängse metoder. Utöver detta kan dock de närståendes 

konsekvenser presenteras i ett delresultat. Om analysen i detta fall är tydlig med 

utelämnandet av närståendes konsekvenser eller att endast kostnaden för 

informell vård är inkluderad, kan detta vara att föredra jämfört med alternativet 

att olika kostnadseffektivitetsanalyser skiljer sig åt beroende på vad de väljer att 

inkludera. Många riktlinjer för hälsoekonomiska analyser påpekar dock att 

samtliga konsekvenser, inklusive de närståendes, ska inkluderas, vilket vi har 

sett exempel på tidigare. Om dessa rekommendationer trycker hårdare på vikten 

av detta, samt försöker ge vägledning hur, är det troligt att alltfler analyser 

börjar beakta det. Även då kan det vara rimligt att presentera resultatet både med 

och utan närståendes konsekvenser för att möjliggöra jämförelser.   

5.3 Närståendes kostnader 

Närståendes kostnader består till största delen av kostnaden för informell vård. 

Hur denna kan beräknas har redogjorts för i ett flertal studier (se exempelvis 

Van den Berg) [22], även om det i praktiken ofta utelämnas från analyserna. Vi 

har i den här rapporten rekommenderat att kostnaden för informell vård ska 

inkluderas i täljaren på kostnadseffektivitetsanalysen och att denna kan beräknas 

genom att använda alternativkostnadsmetoden. Med det menar vi att värdera 

förlorad arbetstid som utebliven lön plus sociala avgifter, och förlorad fritid som 

den närståendes värdering av denna fritid. Den senare kan uttryckas antingen 

som en ökad kostnad eller en minskad effekt. Vilken metod som väljs beror till 

stor del på hur närståendes effekter värderas och inkluderas i analysen.  
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5.4 Närståendes effekter 

Det finns fortfarande flera svårigheter relaterat till hur de närståendes effekter 

ska mätas, värderas samt inkluderas i analysen. I rapporten har vi diskuterat ett 

antal olika metoder för att kunna studera närståendes effekter, men ingen metod 

har varit utan invändningar. Överlag behövs det mer forskning över hur dessa 

effekter ska kunna mätas på ett sätt som gör att de kan appliceras i en 

kostnadseffektivitetsanalys. En metod som troligen har en stor potential är att 

använda instrument som mäter den närståendes situation, och som sedan går att 

värdera i form av QALY-vikter. Vi har föreslagit att skapa R-QALY-vikter, 

vilka går att kombinera med patientens QALY-vikter, för att på så sätt inkludera 

både patientens och de närståendes effekter i nämnaren på analysen. 

 

Ett alternativ till denna föreslagna metod är att värdera närståendes effekter i 

monetära enheter och inkludera detta i täljaren på analysen istället. Men att 

värdera effekterna i monetära enheter är inte heller utan invändning. För det 

första så är det mycket svårt att finna ett sådant värde. Det finns metodologiska 

svårigheter angående hur frågorna ska utformas för att verkliga preferenser ska 

avslöjas. Dessutom är ett av skälen till att göra en kostnadseffektivitetsanalys att 

effekterna helst inte ska uttryckas i monetära enheter blir det svårt att motivera 

att närståendes effekter kan göra det. Då vore det bättre att använda sig av en 

kostnadsintäktsanalys istället. Men eftersom den här metoden har stor potential 

att inkludera närståendes konsekvenser, framförallt om metodutvecklingen går 

framåt, ser vi den som en möjlig metod som kan få stor användning också i 

kostnadseffektivitetsanalyser.   

 

En svårighet med att mäta och värdera närståendes effekter med de instrument 

som finns idag är att de sällan fokuserar på närstående-relaterade aspekter. Även 

om generiska instrument för att mäta livskvalitet inkluderar vissa aspekter som 

kan vara relevanta för närstående och vårdgivare så är risken stor att de missar 

viktiga områden. En fortsatt utveckling och validering av existerande instrument 

för närstående i syfte att studera närståendes effekter skulle därför vara 

värdefullt, kanske framförallt av instrumentet CarerQol7D. Dessutom skulle en 

fortsatt utveckling av TTO, SG och RS för att studera närståendes effekter vara 

givande.  

5.5 Etiska överväganden 

Som vi tidigare beskrivit grundar sig de hälsoekonomiska analyserna oftast på 

de välfärdsekonomiska teorierna. Detta grundar sig i sin tur på utilitarism, det 

vill säga att analyserna försöker maximera mängden nytta. En behandling eller 
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intervention är optimal
7
 när de individer som vinner skulle kunna kompensera 

den som förlorar (betalar), och ändå ha ökat sin nytta. Detta innebär att den 

totala nyttan ökar. Kompensationen behöver dock inte realiseras. Detta gör att 

etiska överväganden utanför den utilitaristiska teorin inte på ett enkelt sätt ryms i 

den hälsoekonomiska analysen.  

 

Om de närstående påverkas av en patients sjukdom eller funktionsnedsättning 

har vi tidigare visat att detta borde inkluderas i analysen. Att inte beakta de 

närstående i analysen skulle därför kunna anses oetiskt, eftersom det i praktiken 

innebär att hänsyn inte tas till de närstående, och att beslut fattas som kanske 

inte är optimala för samhället. Men att inkludera närstående kan få andra etiska 

konsekvenser. Exempelvis kan patienter med många närstående få en högre 

effekt av behandlingen till följd av de närståendes förbättrade effekt. Det skulle i 

förlängningen kunna leda till att patienter med många närstående (familje-

medlemmar och vänner) skulle kunna prioriteras högre än patienter med färre 

närstående, även om deras tillstånd vore identiska. 

 

Det har gjorts försök att använda effektmått som är viktade på olika sätt för att ta 

hänsyn till etiska aspekter. Det kan antingen vara genom att ge patienter med 

mycket låg livskvalitet ett högre marginellt värde för en förbättring jämfört med 

patienter vars livskvalitet från början befinner sig på en högre nivå, eller att på 

olika sätt få effektmåtten kompatibla med samhälleliga preferenser snarare än 

individuella preferenser [43]. Dessa mått har inte använts i hög omfattning och 

utilitarismen brukar ses som en lämplig utgångspunkt för en hälsoekonomisk 

analys. Beslutsfattaren däremot behöver ofta ta hänsyn till fler aspekter än 

kostnadseffektivitetskvoten. Enligt prioriteringsutredningen ”vårdens svåra val” 

[44] ska medicinska interventioner prioriteras efter tre principer: människo-

värdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen, samt kostnadseffektivitets-

principen. Om resultatet av kostnadseffektivitetsanalysen går emot människo-

värdesprincipen är det den sistnämnda som väger tyngst eftersom dessa 

principer är rangordnade enligt prioriteringsutredningen. I praktiken är denna 

rangordning svårare och konflikter dem emellan uppstår ofta. Eventuella etiska 

överväganden är därför inte nödvändigtvis av betydelse i kostnadseffektivitets-

analysen. Istället är det viktigt att de presenteras på ett sätt som gör att besluts-

fattaren kan avgöra vad som är inkluderat i analysen och vad som inte är det.  

 

Slutligen ska det nämnas att hälsoekonomiska analyser inte genomförs på 

individnivå utan på gruppnivå. Därför jämförs inte en patient som har många 

närstående med en patient som saknar närstående. Däremot kan det vara så att en 

grupp av patienter med en viss sjukdom som befinner sig i en livssituation då 

många närstående påverkas jämförs med en annan grupp patienter som har färre 

                                           
7
 Detta grundar sig på det potentiella Pareto-kriteriet 
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närstående. Vid sådana jämförelser är det möjligt att de närståendes 

konsekvenser påverkar vilken behandling som ska genomföras.   
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6. SLUTSATSER 

 För att en kostnadseffektivitetsanalys ska uppfylla gängse 

rekommendationer om att ha ett samhälleligt perspektiv borde även 

närståendes konsekvenser till följd av en behandling beaktas. 

 

 Kostnadseffektivitetsanalyser idag inkluderar endast i undantagsfall 

kostnaden för informell vård, och aldrig närståendes eventuella livs-

kvalitetsförändring till följd av en patients sjukdom eller funktions-

nedsättning. 

 

 Kostnaden för informell vård kan beräknas genom att förlorad arbetstid 

värderas som en individs lön plus sociala avgifter och att förlorad fritid 

värderas som individens egen värdering av denna fritid.  

 

 Närståendes förändrade livskvalitet till följd av en patient kan värderas 

genom olika metoder, där instrument som mäter närstående-relaterad 

livskvalitet kan tänkas ha stor potential. En annan möjlig metod är att 

studera de närståendes betalningsvilja för en förbättring i patientens 

hälsotillstånd. 

 

 En föreslagen metod att beakta närståendes effekter är att skapa R-QALY-

vikter och slå samman dessa med patientens QALY-vikter. Om när-

ståendes effekter istället mäts i monetära enheter kan dessa kombineras 

med de övriga kostnaderna i analysen.  

 

 Eftersom kostnadseffektivitetsanalyser används för beslutsfattande, ofta 

genom att jämföra olika kostnadseffektivitetskvoter, är det viktigt att hitta 

metoder som kan inkludera närståendes samtliga konsekvenser inom 

analysen. I dagsläget krävs det dock mer forskning innan tydliga 

rekommendationer kan ges om hur närståendes effekter ska beaktas. 
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