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FÖRORD 

Denna rapport beskriver en litteraturgenomgång utförd i syfte att ge en bild av 
evidensläget vad gäller behandlingseffektivitet, kostnader, och kostnads-
effektivitet av allergenspecifik immunoterapi jämfört med enbart symtomatisk 
behandling vid allergisk rinit. Detta för att kunna bedöma behovet av att genom-
föra en kostnadseffektstudie för svenska förhållanden i stort och för 
Östergötland specifikt. Initiativet till, och finansiering av, studien kommer från 
Allergicentrum vid Landstinget i Östergötland och läkemedelsföretaget ALK 
Abello. 
 
Tack till Chris Anderson vid Allergicentrum för gott samarbete. 
 
 
 
 
Linköping januari 2012 
 
Lars Bernfort 
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SAMMANFATTNING 

Prevalensen av allergier har skattats till omkring 20 % i Sverige. Allergisk rinit 
är vanligast bland unga vuxna och prevalensen är högre i länder med hög 
levnadsstandard. På individnivå har miljön i tidig barndom stor betydelse för 
utveckling av allergier senare i livet. Symtomen förknippade med allergisk rinit 
ger upphov till nedsatt livskvalitet, vårdkostnader, och produktionsförluster till 
följd av sjukskrivningar.  
 
Tidigare fanns endast symtomlindrande behandlingar att tillgå, men på senare år 
har sjukdomsmodifierande behandlingar lanserats. Dessa består av allergen-
specifika immunoterapier (ASIT) som bygger på en successivt ökad tillvänjning 
av allergenextrakt för att skapa immunitet. ASIT kan bestå av subkutan 
immunoterapi (SCIT) eller sublingual immunoterapi (SLIT). Det finns 
läkemedel av detta slag som ingår i den svenska läkemedelsförmånen, men med 
begränsningen att de får förskrivas endast när bästa möjliga symtomdämpande 
behandling inte ger ett tillfredsställande resultat. Syftet med denna rapport var 
att genom en litteraturgenomgång undersöka vilken evidens som finns för 
klinisk effekt, inverkan på kostnader, samt kostnadseffektivitet av ASIT jämfört 
med enbart symtomatisk behandling vid allergisk rinit. Litteraturgenomgången 
utgjorde sedan grund för en bedömning av behovet av att genomföra en svensk 
kostnadseffektstudie. 
 
Vad gäller klinisk effekt av ASIT jämfört med symtomatisk behandling hittades 
flera studier av såväl SCIT som SLIT. Studierna visade genomgående på 
signifikanta förbättringar jämfört med symtomatisk behandling med avseende på 
symtom, livskvalitet, och behov av symtomatisk medicinering. Även vård-
kostnader andra än de för symtomatisk behandling är lägre med ASIT. 
 
Kostnadseffektiviteten av ASIT har analyserats i flera studier gällande 
europeiska förhållanden. I ett par av dessa studier har även svenska förhållanden 
studerats specifikt. Samtliga publicerade studier fann att kostnadseffektiviteten 
av ASIT var god, med kostnader per QALY under 200 000 kronor om bara 
direkta kostnader beaktas och betydligt lägre kostnader per QALY om även 
indirekta kostnader beaktas. Dessa resultat bekräftas i ett räkneexempel utifrån 
kända fakta som avslutar denna rapport. 
 
Sammantaget talar publicerade vetenskapliga studier enhälligt för att ASIT, 
jämfört med enbart symtomatisk behandling, är en kostnadseffektiv behandling. 
Det finns ingen anledning att tro att denna slutsats skulle förändras av att 
genomföra en kostnadseffektstudie under svenska förhållanden. Vid en sådan 
studie bör extra fokus ligga på att utreda effekter på livskvalitet (QALYs) och 
produktionsförluster. 
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ABSTRACT 

The prevalence of allergies has been estimated to around 20 % in Sweden. 
Allergic rhinitis is most common among young adults and the prevalence is 
higher in countries with high living standard. At the individual level the 
environment in early childhood is of great importance for the development of 
allergies later on. The symptoms associated with allergic rhinitis lead to 
impaired quality of life, health care costs, and production loss due to sick leave. 
 
Previously only symptomatic treatments were available, but nowadays also 
disease modifying treatments have been introduced on the market. These consist 
of allergen specific immunotherapies (ASIT), based on the idea that a 
successively increased exposure of an allergen leads to immunity. ASIT 
predominantly exist in the form of subcutaneous immunotherapy (SCIT) or 
sublingual immunotherapy (SLIT). Drugs of this kind are included in the 
Swedish benefit system, but with the restriction that they may be prescribed only 
in case the best available symptomatic treatment does not give satisfying results. 
The objective of this report was to search the literature for evidence on clinical 
effectiveness, costs, and cost effectiveness of ASIT compared to symptomatic 
treatment alone in patients with allergic rhinitis. The literature review formed 
the basis for deciding whether there is a need to perform a cost effectiveness 
analysis specifically reflecting Swedish conditions. 
 
Several studies were found on the clinical effectiveness of ASIT compared to 
symptomatic treatment, concerning both SCIT and SLIT. The published studies 
all showed significant improvements compared to symptomatic treatment 
concerning symptoms, quality of life, and the need for symptomatic medication. 
Also, other health care costs were decreased with ASIT. 
 
The cost effectiveness of ASIT compared to symptomatic treatment has been 
analyzed in some studies reflecting European conditions. In a couple of these 
studies Swedish conditions have been considered specifically. All published 
studies found that the cost effectiveness of ASIT was good, with costs per 
QALY below SEK 200 000 considering only direct costs and much lower costs 
per QALY if indirect costs were also considered. These results are confirmed in 
the somewhat simplified calculation example included in this report. 
 
In summary the published evidence unanimously support that ASIT, compared 
to symptomatic treatment alone, is a cost effective treatment of patients with 
allergic rhinitis. There is no reason to believe that this conclusion would change 
by conducting a cost effectiveness analysis specifically for Swedish conditions. 
In such a study the effects on quality of life (QALYs) and production loss 
should be specifically focused on, and thoroughly investigated.  
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1. BAKGRUND 

1.1 Inledning 

Allergier och som en följd av dessa ökad risk för astma är ett hälsoproblem som 
på senare år ökat i omfattning. Exakta siffror avseende prevalensen av allergisk 
rinit i Sverige är svåra att finna. Prevalensen har skattats till omkring 20 procent 
och allergisk rinit förefaller vara vanligast bland unga vuxna. [1]1  
 
Utifrån resultat av två stora internationella befolkningsundersökningar (ECHRS2 
och ISAAC3) har slutsatser kunnat dras om variationer i prevalens av allergier 
samt orsaker till dessa variationer [2]. Faktorer som ger låg risk för allergi är att 
växa upp med äldre syskon, växa upp på landsbygden, växa upp med husdjur, 
samt hög konsumtion av mättat fett. Faktorer som är förknippade med förhöjd 
risk för astma är arbete på lantbruk, passiv rökning som barn eller vuxen, aktiv 
rökning, samt låg konsumtion av färsk frukt. Den internationella jämförelsen 
visade att länder med låg levnadsstandard hade en låg förekomst av astma och 
allergi. En annan slutsats är att miljön i tidig barndom har stor betydelse för 
astma- och allergiförekomst senare i livet. Med miljö avses boendemiljö, 
födoämnesintag och förekomst av äldre syskon under de två första levnadsåren. 
 
De symtom och besvär som allergier är förknippade med (kliande och rinnande 
näsa eller nästäppa, eventuellt besvär från nedre luftvägarna och inte minst 
trötthet) har en negativ inverkan på drabbade individers livskvalitet. Besvären 
medför även sjukskrivningar och nedsatt prestationsförmåga i såväl arbetslivet 
som skolan, konsekvenser som i sin tur innebär produktionsförluster. I 
förlängningen kan allergier även leda till utvecklande av astma. 
 
Allergier ger upphov till vårdkostnader, främst i form av öppenvårdsbesök och 
förbrukning av symtomlindrande läkemedel. Utöver de symtomlindrande 
behandlingarna finns också sjukdomsmodifierande behandlingar, vars syfte är 
att bota allergin. Sjukdomsmodifierande behandling är relativt dyr men 
förhoppningen är att detta uppvägs av behandlingens positiva effekter. Med 
positiva effekter avses att livskvaliteten förbättras samt att produktionsförluster 
och vårdkostnader på sikt minskas, till följd av minskade besvär och minskat 
behov av symtomlindrande behandling. Sammantaget leder kostnaden för 

                                           
1 Se även Läkemedelsverket: http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso‐och‐
sjukvard/behandlingsrekommendationer/allergisk%20rinit.pdf 
2 European Community Respiratory Health Survey. 
3 International Study of Asthma and Allergy in Children. 
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sjukdomsmodifierande behandling och dess positiva effekter enligt ovan fram 
till en bedömning av behandlingens kostnadseffektivitet. 

1.2 Prevalens och livskvalitet 

 
I en rapport från år 2000 framgick att knappt 14 % av vuxna östgötar ofta hade 
besvär från näsa och ögon [3]. Man fann inga skillnader mellan kvinnor och 
män, och prevalensen ökade något med stigande ålder. Några år senare 
rapporterades att bland 12-åringar i Östergötland var prevalensen av 
allergisnuva cirka 14 %, ingen skillnad förelåg mellan flickor och pojkar [4].  
 
Prevalensen av allergisk rinit i Sverige och Östergötland är osäker. Prevalensen 
av respiratoriska allergiska sjukdomar undersöktes i en studie för tio europeiska 
länder genom slumpmässig telefonscreening (intervjuer) av personer 16-60 år 
[5]. För att inkluderas som drabbad av respiratorisk allergi krävdes att den 
intervjuade individen uppgav allergiska symtom mot pollen (träd, gräs), 
kvalster, mögel, hund, katt, eller andra djur. Någon specifik medicinsk diagnos 
såsom rinit eller hösnuva krävdes inte. Studien kom fram till en prevalens i 
Sverige på 26,8 %. Siffror för enskilda landsting redovisas inte. 
 
De allergiska symtomens inverkan på livskvaliteten är något som kan användas 
som indikator på drabbade individers behov. Livskvalitet mäts för denna 
patientgrupp ofta med det sjukdomsspecifika instrumentet the 
Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ). RQLQ består av 28 
frågor fördelade på sju domäner: sömnproblem (3 frågor), generella problem (7 
frågor), praktiska problem (3 frågor), nasala problem (4 frågor), ögonsymtom (4 
frågor), aktiviteter (3 frågor), emotionell funktion (4 frågor). Svar på frågorna 
ges på en sjugradig Likertskala, medan domäner och övergripande poäng är på 
en skala mellan 0 och 6. Lägre poäng motsvarar bättre livskvalitet, och en 
reduktion med minst en poäng anses som en kliniskt relevant förbättring. 
 

I en dansk studie [6] undersöktes allergisymtomens inverkan på livskvalitet 
genom att låta patienter med allergi skatta sin livskvalitet för en typisk dag utan 
allergiska symtom och för en typisk dag med allergiska symtom. Tre olika 
livskvalitetsinstrument användes; det sjukdomsspecifika RQLQ samt de 
generiska instrumenten 15D och EQ-5D4. Genomsnittliga skattningar för dagar 
utan respektive med allergiska symtom var med 15D 0,98 respektive 0,83 och 
med EQ-5D 0,98 respektive 0,70. Det vill säga en skillnad på en skala mellan 

                                           
4 Resultat från dessa generiska livskvalitetsinstrument kan transformeras till livskvalitetsvikter mellan 0 och 1, 
där 0 representerar ”död” alternativt ”värsta tänkbara tillstånd”, och 1 representerar ”bästa tänkbara 
tillstånd”. 
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noll och ett på 0,15 (15D) respektive 0,28 (EQ-5D). Dessa resultat tyder på att 
allergiska symtom har en tydlig negativ inverkan på livskvaliteten. Det är dock 
anmärkningsvärt att symtomfria dagar skattades så högt som 0,98 med EQ-5D. 
Genomsnittsåldern i det material som denna skattning hämtats från var 33,4 år. 
En svensk befolkningsstudie [7] visar att genomsnittlig livskvalitetsvikt mätt 
med EQ-5D var 0,88 för åldersintervallet 30-39 år. 
 
Försiktighet bör iakttas vid jämförelser mellan olika studier, men för att sätta in 
livskvalitetsvikter vid allergiska besvär (0,70) i ett sammanhang så redovisas 
med EQ-5D uppmätta livskvalitetsvikter vid några andra diagnoser [8] i tabell 1: 
 
Tabell 1. Livskvalitetsvikter för utvalda tillstånd. 
 
Tillstånd  Livskvalitetsvikt

Allergiker, dag med allergiska symtom  0,700 

Icke‐insulinberoende diabetes  0,674 

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom  0,558 

Rheumatoid artrit  0,432 

Malign prostatatumör  0,718 

Primär hypertension  0,694 

Crohn’s sjukdom  0,692 

Ulcerös kolit  0,787 

 
Flera av de ovanstående tillstånden är lite svåra att tolka då livskvaliteten 
rimligen i hög grad påverkas av i vilket stadium av sjukdomen man befinner sig. 
Detta gäller exempelvis tillståndet rheumatoid artrit i vilket livskvaliteten 
troligen varierar ganska kraftigt beroende på sjukdomsstadium, och tillståndet 
malign prostatatumör som sannolikt försämras kraftigt vid närvaro av 
smärtsymtom. Jämförelsen ovan tyder dock på att dagar med allergiska symtom 
är ungefär jämförbara med icke-insulinberoende diabetes, högt blodtryck, samt 
Crohn’s sjukdom. Allergiska symtom är således inte något som bör 
bagatelliseras. 

1.3 Allergier och kostnader 

Allergiska besvär leder till stora samhällskostnader i form av direkta kostnader 
(vård och läkemedel) och indirekta kostnader, främst i form av 
produktionsförluster. Produktionsförluster uppstår när någon inte kan utföra sitt 
vanliga arbete, som en följd av nedsatt egen arbetsförmåga eller vård av barn 
(VAB) som behöver omhändertagande. I samband med allergier uppstår 
produktionsförluster till följd av minskad effektivitet vid närvaro på arbetet 
(trötthet), korttidssjukfrånvaro, samt vård av egna barn som lider av allergiska 
besvär. I en svensk studie [9] beräknades de indirekta kostnaderna kopplade till 
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allergisk rinit (nästäppa) och ”vanlig förkylning” till 2,7 miljarder euro (knappt 
25 miljarder kronor). Av produktionsförlusterna svarade korttidssjukskrivningar 
för 44 %, minskad effektivitet vid närvaro för 37 % och VAB för 19 %. Någon 
studie av kostnader förknippade med allergisk rinit specifikt har inte hittats. 

1.4 Behandlingar vid allergisk rinit 

Förutom strategin att försöka undvika det man är allergisk mot så finns 
behandlingar som är inriktade på antingen symtomlindring eller 
sjukdomsmodifiering. Vanliga symtomlindrande behandlingar är: 
 

 Antihistamintabletter 

 Nässprayer (med eller utan kortison) 

 Ögondroppar 

 Leukotrienantagonister 

En behandling som är inriktad på sjukdomsmodifiering är allergenspecifik 
immunoterapi (ASIT). Denna behandling går ut på att lära immunförsvaret att 
tolerera ett ämne genom att stegvis ge det i högre och högre doser. ASIT har 
tidigare mest getts i form av sprutor (subkutan immunoterapi, SCIT) som tas 
med några veckors mellanrum under 3-5 år. De läkemedel som hör till SCIT och 
som är godkända och ingår i läkemedelsförmånen i Sverige är Alutard och 
Aquagen. ASIT förekommer numera även i tablettform (sublingual 
immunoterapi, SLIT), i Sverige för närvarande endast mot gräspollen (Grazax). 
Den sublinguala behandlingen består av 1 tablett dagligen i cirka 3 år. Samtliga 
ovan nämnda ASIT-läkemedel ingår i den svenska läkemedelsförmånen med 
begränsningen att de får förskrivas endast när bästa möjliga symtomdämpande 
behandling inte ger ett tillfredsställande resultat. I andra länder finns sublingual 
behandling mot andra allergen i form av droppar. 

1.5 Syfte och metod 

Syftet med denna rapport är att utreda behovet av att genomföra en 
kostnadseffektstudie av behandling av allergisk rinit med allergenspecifik 
immunoterapi (ASIT), jämfört med symtomatisk behandling. En litteratur-
genomgång avseende behandlingseffekter, kostnader förknippade med allergisk 
rinit och behandlingens inverkan på kostnader, samt kostnadseffektivitet har 
genomförts och ligger till grund för bedömningen. Det förlängda syftet är att 
undersöka huruvida allergenspecifik immunoterapi är en kostnadseffektiv 
behandling jämfört med symtomatisk behandling. En modell för hur en 
kostnadseffektstudie skulle kunna se ut presenteras i slutet av rapporten. 
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2. BEHANDLINGSEFFEKT 

2.1 Symtomatisk behandling 

Symtomatisk behandling i form av antihistamintabletter har visat sig effektiv för 
att lindra symtom (såsom nästäppa, rinnande näsa, nysningar) [10], vilket även 
ger förbättrad livskvalitet jämfört med placebo eller ingen behandling [11]. I en 
studie konstaterades att kortisonbaserad nässpray var mer effektiv än icke 
kortisonbaserad [12]. 

2.2 Allergenspecifik immunoterapi (ASIT) 

Behandlingseffektiviteten av ASIT har studerats i flera studier, med lovande 
resultat avseende såväl symtomlindring som livskvalitet.  

2.2.1 Subkutan immunoterapi (SCIT) 

Effektiviteten av subkutan immunoterapi (SCIT) har konstaterats i ett par 
studier. I en studie [13] utvärderades effektivitet och säkerhet av SCIT med två 
olika doser av Alutard givet till patienter med måttligt svår säsongsbunden 
allergisk rinit som inte erhållit tillfredsställande behandlingseffekt med 
symtomatisk behandling.  
 
Drygt 400 patienter randomiserades till två olika doser av Alutard (100 000 resp. 
10 000 SQ-U/ml)5 samt placebo. I studien undersöktes effekter av Alutard 
jämfört med placebo under en pollensäsong. Patienterna registrerade i dagbok 
dagligen symtom i näsa, ögon och lungor med hjälp av en 4-gradig skala (inga, 
milda, måttliga och svåra symtom). Även användning av symtomlindrande 
läkemedel registrerades dagligen. 
 

Båda doserna av Alutard var förknippade med signifikant bättre resultat än 
placebo med avseende på symtom och livskvalitet. Sett över hela 
pollensäsongen minskade den högre dosen av Alutard symtomskattningar med 
29 %, den lägre dosen minskade symtom med 22 %. När det gäller övrig 
läkemedelsbehandling så minskades den signifikant (32 %) med den högre 
dosen av Alutard och icke-signifikant (16 %) med den lägre dosen. Biverkningar 
var vanliga men i allmänhet lindriga. Något allvarligare, dock inte livshotande, 
biverkningar förekom endast vid den högre dosen av Alutard. 
                                           
5 SQ‐U står för Standard Quality Units. Ju högre SQ‐U/ml desto högre dos av allergenet och således desto mer 
intensiv behandling. 
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Sammanfattningsvis gav båda doserna en signifikant förbättring, den högre 
dosen gav störst effekt men var också förknippad med fler biverkningar. 
 
I en annan publikation [14] baserad på samma randomiserade studie som i 
ovanstående stycke fokuserades på livskvalitet, för att fånga symtomens 
inverkan på förmåga att utföra sitt arbete/skolarbete och fritidsaktiviteter.  
Livskvalitet utvärderades med hjälp av RQLQ, före och under den mest 
intensiva delen av pollensäsongen. Med den högre dosen av Alutard förbättrades 
alla sju dimensionerna i RQLQ signifikant jämfört med placebo. Med den lägre 
dosen av Alutard jämfört med placebo förbättrades två dimensioner signifikant 
(ögonsymtom, emotionell funktion). En jämförelse mellan den högre och den 
lägre dosen av Alutard visade att den högre dosen gav signifikant bättre resultat 
i fyra av sju dimensioner (aktiviteter, generella problem, praktiska problem, 
symtom i näsan). 

2.2.2 Sublingual immunoterapi (SLIT) 

Effektivitet och säkerhet av ASIT sublingualt (SLIT) till patienter med rinit 
och/eller astma har utvärderats i ett flertal studier. En studie från Spanien [15] 
utvärderade effektivitet och tolerans av en sublingual immunoterapi till patienter 
med allergi mot gräs- eller olivpollen. Antalet patienter var 105, som 
randomiserades till antingen aktiv behandling eller placebo. Behandlingen 
varade i sex månader före samt under pollensäsongen. Symtom i ögon, näsa och 
lungor registrerades dagligen i dagboksform på en 4-gradig skala (inga, milda, 
måttliga, svåra symtom). Användning av symtomlindrande läkemedel 
registrerades under åtta veckor under pollensäsongen. Den aktiva behandlingen 
gav signifikant mindre symtom och lägre användning av symtomlindrande 
mediciner. Ingen signifikant skillnad i livskvalitet noterades. Inga allvarliga 
biverkningar men en del lindriga, relaterade till läppar och mun, konstaterades 
med den aktiva behandlingen.  
 
I en artikel av Dahl m fl. [16] rapporteras en interimsanalys inom ramen för en 
randomiserad studie i vilken SLIT mot gräspollen (Grazax) jämfördes med 
placebo. Studien inkluderade 351 vuxna patienter med måttlig till svår allergisk 
rinokonjunktivit till följd av gräspollen. Den aktiva behandlingen i den 
randomiserade studien bestod av 3 års behandling med en tablett dagligen, sedan 
två års uppföljning för att kontrollera effektens varaktighet. I denna 
interimsstudie utvärderas behandling, med Grazax (n=189) eller placebo 
(n=162), som startade 4-8 månader innan pollensäsongen och varade under i 
genomsnitt 22 månader. Bedömning av symtom baserades på sex olika symtom; 
fyra näsrelaterade (rinnande näsa, nästäppa, nysningar, kliande näsa) och två 
ögonrelaterade (kliande ögon, tårögdhet). Symtom registrerades dagligen på en 
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4-gradig skala (inga, milda, måttliga, svåra symtom). Medicinering med 
symtomlindrande läkemedel registrerades på samma sätt dagligen. 
 
Gruppen som fick den aktiva behandlingen hade en signifikant minskning av 
symtom (36 %) och användning av läkemedel (46 %), jämfört med 
placebogruppen, efter två års behandling. Livskvaliteten (enligt sjukdoms-
specifikt instrument) var signifikant bättre (33 %) i den aktiva gruppen. 
Behandlingen tolererades väl med avbrutna behandlingar till följd av 
biverkningar på mindre än 1 % och inga allvarliga biverkningar. 
 
Utifrån samma randomiserade multicenterstudie som refereras till i föregående 
stycke, genomförd i sju europeiska länder jämfördes SLIT (Grazax) med 
placebo. I studien [17] analyserades de 257 patienter som kvarstod efter tre års 
behandling och ytterligare ett års uppföljning. De utfallsmått som studerades var 
symtom, medicinering, livskvalitet samt andel symtom- och medicineringsfria 
dagar. Symtom och symtomlindrande medicinering mättes och registrerades på 
samma sätt som i föregående refererade studie. Livskvalitet mättes med RQLQ. 
Signifikant bättre effektivitet av den aktiva behandlingen sågs under hela den 
treåriga behandlingstiden. Ett år efter behandlingens slut kvarstod reduceringar i 
symtom (26 %, p<0,001) och medicinering (29 %, p=0,022) jämfört med 
placebo, vilket var nivåer liknande de som observerades under behandlingstiden. 
Symtom- och medicineringsfria dagar var signifikant fler och uppmätt 
livskvalitet var signifikant bättre i den aktiva gruppen. Inga allvarliga 
biverkningar rapporterades. Slutsatsen blev att tre års behandling med Grazax 
leder till kliniska förbättringar och immunologiska förändringar som består efter 
ytterligare ett år. 
 
Utifrån samma kliniska studie undersöktes varaktigheten i förbättring av 
allergirelaterad livskvalitet [18]. Grazax (n=157) jämfördes med placebo 
(n=126), 3 års behandling följd av ett års uppföljning. För mätning av 
livskvalitet användes det sjukdomsspecifika instrumentet RQLQ, som 
studiedeltagarna fick besvara varje vecka under hela gräspollensäsongen. Under 
uppföljningstiden hade gruppen som fick Grazax signifikant bättre livskvalitet 
än placebogruppen under hela pollensäsongen (relativ skillnad 23 %, p=0,004), 
med störst skillnad under den mest intensiva delen av pollensäsongen (relativ 
skillnad 28 %, p=0,001). Liknande effekt kvarstod under det uppföljande året 
efter avslutad behandling. Grazax-gruppen hade bättre utfall jämfört med 
placebo i alla sju dimensioner av RQLQ. Skillnaderna var statistiskt signifikanta 
i alla dimensioner utom två (praktiska problem och emotionell funktion). 
Slutsatsen av studien var att bland patienter med otillräcklig effekt av 
symtomatisk behandling så gav Grazax varaktiga och kliniskt relevanta 
förbättringar enligt RQLQ, jämfört med placebo.  
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Ovanstående resultat bekräftas i en publikation [19] som rapporterar resultat från 
GT-08 studien. Över 2000 vuxna och 500 barn exponerades för Grazax och 
studien visade att jämfört med placebo gav Grazax minskade symtom, enligt ett 
sammanvägt värde, med 31, 36 och 29 % under första, andra respektive tredje 
behandlingsåret. Symtomatisk medicinering minskade med 38, 45 och 40 % 
under de tre åren. Patienterna i den aktivt behandlade gruppen hade dessutom 
fler friska dagar och en relevant förbättrad livskvalitet. Dessa effekter kvarstod 
även ett och två år efter avslutad behandling. Endast lindriga biverkningar, 
lokaliserade till mun, läppar, hals. 
 
I en italiensk studie [20] undersöktes effekten på livskvalitet av SLIT riktad till 
patienter med pollenallergi och allergisk rinit. Från 16 allergicentra i Italien 
följdes och utvärderades 167 patienter med RQLQ efter ett års behandling. 
Endast patienter som fick allergenextrakt från en och samma producent (Alustal, 
Stallergénes) inkluderades i studien. Patienterna i studien hade olika typer av 
allergier, bland annat mot gräspollen. Man kom fram till att livskvaliteten 
förbättrades signifikant i alla sju dimensioner av RQLQ till följd av 
behandlingen. Man kom även fram till att det räcker att använda ett eller två 
allergenextrakt för att effektivt förbättra livskvaliteten. 
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2.3 Sammanfattning avseende behandlings-
effektivitet 

Det tycks utifrån tillgänglig evidens inte vara någon tvekan om att 
allergenspecifik immunoterapi (utöver symtomatisk behandling som ges vid 
behov) är mer effektiv än placebo (enbart symtomatisk behandling vid behov), 
för att lindra symtom och förbättra livskvalitet hos patienter med allergisk rinit. 
 
Tabell 2. Sammanfattning av evidens avseende effekter. 
 
Referens  Allergen  Jämförelse  Symtom  Livskvalitet  Medicinering 

(symtomatisk) 

13, 14  Gräs  SCIT (Alutard) 
(hög/låg  dos) 
vs placebo 

Signifikant 
bättre effekt 
med SCIT 
(oavsett dos) 

Signifikant 
bättre med 
SCIT (2/7 
dimensioner i 
RQLQ med låg 
dos, 7/7 med 
hög dos) 

Signifikant 
mindre 
medicinering 
efter SCIT 

15   Gräs, oliv  SLIT  vs 
placebo 

Signifikant 
bättre effekt 
med SLIT 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

Signifikant 
mindre 
medicinering 
efter SLIT 

16, 17, 
18 

Gräs  SLIT  (Grazax) 
vs placebo 

Signifikant 
lägre grad av 
symtom med 
SLIT (36%) – 
varaktig 
förbättring 
efter 1 år 

Signifikant 
bättre med 
SLIT enl. RQLQ 
(33%) – 
varaktig 
förbättring 

Signifikant lägre 
läkemedels 
användning 
med SLIT (46%) 
– varaktig 
förbättring 

19  Gräs  SLIT  (Grazax) 
vs placebo 

Sign. lägre 
grad av 
symtom med 
SLIT (31, 36, 
29 % under år 
1, 2, resp. 3) – 
varaktig 
förbättring 
efter 2 år 

Relevant  och 
varaktigt 
förbättrad 
livskvalitet 

Sign. mindre 
medicinering 
med SLIT (38, 
45, 40 % under 
år 1, 2, resp. 3) 
– varaktig 
förbättring 

20  En eller flera 
allergener 
(gräs, 
parietaria, 
kvalster, oliv 
etc.) 

SLIT  (Alustal) 
vs placebo 

  Sign. bättre 
med SLIT (7/7 
i RQLQ) 
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3. ÖVRIGA VÅRDKOSTNADER 

En amerikansk studie [21] analyserade första generationens antihistaminer i en 
kostnadsintäktsanalys ur ett samhällsperspektiv. En modellanalys användes i 
vilken jämförelsealternativet var att inte behandla alls. Intäkterna av att behandla 
personer med allergisk rinit skattades genom analyser av betalningsvilja 
(willingness to pay, WTP) som utifrån prevalenssiffror för allergisk rinit 
extrapolerades till att gälla hela USA. Kostnaderna av att använda antihistaminer 
bestod av förlorad produktion och olyckor till följd av läkemedlets sederande 
effekt. Med en diskonteringsränta på 3 % kom man fram till att uttryckt i 2001 
US$ var de totala intäkterna 7,7 miljarder medan kostnaderna var 11,3 miljarder. 
Första generationens antihistaminer var således enligt dessa beräkningar 
förknippade med en samhällelig förlust på US$ 3,6 miljarder.  
 
Effekter i rent ekonomiska termer av att behandla med ASIT jämfört med 
symtomatisk behandling har analyserats i några studier. ASIT är en dyrare 
behandlingsform än symtomatisk behandling men kan i förlängningen leda till 
besparingar i form av mindre medicineringsbehov, mindre behov av annan vård 
och mindre produktionsförluster till följd av ökad aktivitets-/arbetsförmåga.  
 
I en liten italiensk studie [22] jämfördes SCIT (Alustal,) tillsammans med 
symtomatisk behandling vid behov (n=20), med enbart symtomatisk behandling 
(n=10). Immunoterapibehandlingen bestod av en 12 veckors inledande 
upptrappningsfas, sedan behandling var fjärde vecka i tre år. Varje patient 
utvärderades med avseende på symtom och läkemedelsanvändning innan 
behandlingsstart, sedan årligen i sex år under pollensäsongen. SCIT-
behandlingen var förknippad med signifikant lägre kostnader, 15 % lägre under 
det andra året och 48 % lägre det tredje året. En signifikant skillnad i kostnader 
varade under hela sexårsperioden. Efter sex år var kostnaderna i gruppen som 
fått SCIT 80 % lägre än i gruppen som bara fick symtomatisk behandling. 
Genomsnittlig nettobesparing per patient var över de sex åren € 623. 
 
En amerikansk studie [23] undersökte vårdkostnader för barn med nyligen 
diagnosticerad allergisk rinit som fick ASIT, jämfört med symtomatisk 
behandling. Studien var retrospektiv och en matchad kohort användes som 
jämförelsealternativ. I studien inkluderades barn (< 18 år) som inte tidigare fått 
ASIT, som fått minst 2 SCIT-behandlingar (injektioner) under studietiden, och 
för vilka det fanns uppföljningsdata minst 18 månader efter första injektionen. 
Antal individer i gruppen som fått SCIT var 2 771, och i den matchade 
kontrollgruppen ingick 11 010 individer. Patienterna som fått SCIT hade 
signifikant lägre mediankostnad än jämförelsegruppen över 18 månader. Totala 
vårdkostnader var $ 3247 respektive $ 4872 (öppenvårdskostnader exklusive 
SCIT $ 1107 respektive $ 2626, läkemedelskostnader $ 1108 respektive $ 1316), 
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alla skillnader var signifikanta. Den signifikanta skillnaden i totala 
vårdkostnader var tydlig tre månader efter insättning av SCIT, och ökade under 
hela studietiden. 
 
Ovanstående resultat gällande kostnadsinbesparingar till följd av ASIT bekräftas 
av en studie som rapporterar en litteraturgenomgång avseende samma 
frågeställning för USA [2]. Studien gällde SCIT och man säger att även om 
publicerade studier skiljer sig med avseende på design, patienturval och 
analysmetoder så erhålls en enhetlig bild att SCIT är förknippad med tydliga 
besparingar av vårdkostnader. 

3.1 Sammanfattning avseende inverkan på 
kostnader 

Tillgänglig evidens ger bilden att ASIT (samt symtomatisk behandling som ges 
vid behov), jämfört med placebo (enbart symtomatisk behandling vid behov), är 
förknippad med höga initiala kostnader, men att på några års sikt har dessa 
kompenserats av inbesparingar i vårdkonsumtion (symtomatisk medicinering 
och annat) och lägre produktionsförluster. 
 
Tabell 3. Sammanfattning av evidens avseende (vård)kostnader. 
 
Referens  Jämförelse  Vårdkostnader  Läkemedelskostnader 

21  SCIT (Alustal) vs 
placebo 

  Signifikant lägre med 
SCIT (15% under år 2, 
48% år 3) – sign skillnad 
under 6 år (total skillnad 
över 6 år: € 623) 

22  SCIT vs placebo (till 
barn < 18 år) 

Sign. lägre med SCIT 
(18 mån): $ 3247 vs $ 
4872 ($ 1107 vs $ 2626 
avs öppenvård) 

Lägre med SCIT, $ 1108 
vs $ 1316) 

23  SCIT vs placebo 
(litteraturgenomgång) 

Enhetlig bild att SCIT 
ger lägre vårdkostnader

 

 
 



16 
 

4. KOSTNADSEFFEKTIVITET 

4.1 Kostnadseffektivitet och QALYs 

Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att besvara frågan om vilket av flera 
tillgängliga behandlingsalternativ för ett och samma ohälsotillstånd som är mest 
kostnadseffektivt. Det vill säga vilket alternativ som ger mest valuta för satsade 
resurser. I hälsoekonomiska utvärderingar jämförs oftast två alternativa 
behandlingar för samma ohälsotillstånd. En inkrementell analys görs av en 
behandlings kostnader respektive effekter jämfört med alternativet. I 
hälsoekonomiska utvärderingar uttrycks behandlingseffekter nästan uteslutande i 
kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Den inkrementella kostnadseffektkvoten 
(ICER)6 beräknas enligt följande: 
 

BA

BA

QALYQALY

KostnadKostnad




ICER  

 
Detta innebär således att en kvot räknas fram mellan skillnaden i kostnader och 
skillnaden i behandlingseffekter (här QALYs) mellan två alternativ, A och B. 
Kostnadssidan består av såväl direkta hälso- och sjukvårdskostnader som 
indirekta kostnader huvudsakligen bestående av produktionsförluster till följd av 
arbetsoförmåga på grund av sjukdom. 
 
En tilltalande egenskap med QALY som mått på vårdens effekter är att i detta 
sammanvägs kvalitativa och kvantitativa aspekter av livet. Såväl livskvalitet 
(som normalt förbättras till följd av minskad sjuklighet) som livslängd 
inkluderas i måttet, vilket gör att det blir möjligt och relevant att jämföra 
sjukvårdsinsatser som i första hand är livskvalitetshöjande med sådana som 
påverkar livslängd. Antalet QALYs är produkten av antalet år och 
livskvalitetsvikten (mellan 0=död och 1=perfekt hälsa) under dessa år. 
Livskvalitetsvikten kan förstås variera över tiden, mellan olika år. Att leva fem 
år i ett tillstånd med perfekt hälsa (QALY-vikten=1) (5*1=5) ger enligt detta 
resonemang samma antal QALYs som att leva tio år i ett tillstånd som motsvarar 
QALY-vikten 0,5 (10*0,5=5). 
 
Den komponent vid beräkning av QALYs som gäller antalet levnadsår är 
metodologiskt tämligen okomplicerad. Den komponent som gäller livskvalitet är 
mer komplicerad. Man har för att fånga livskvalitetsaspekten använt sig av ett 
antal olika metoder vars resultat är tänkta att representera livskvalitet på en skala 
mellan 0 och 1 enligt ovan. Sådana livskvalitetsvikter används sedan för att 
justera levnadsåren så att de motsvarar QALYs. 

                                           
6 ICER = Incremental Cost‐Effectiveness Ratio. 
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Metoder som används för att mäta QALY-vikter kan delas in i direkta och 
indirekta metoder.7 Med direkta metoder ställs respondenter inför ett val som 
ska avslöja deras preferenser och man får direkt fram en vikt mellan 0 och 1. De 
direkta metoder som använts för att ta fram QALY-vikter är i första hand 
standard gamble (SG), time tradeoff (TTO), och visual analogue scale (VAS). 
Av dessa är SG och TTO utformade som valsituationer och svaren kan därmed i 
någon mån anses spegla respondentens preferenser. 
 
Med indirekta metoder används hälso-/livskvalitetsinstrument med ett antal 
frågor som tillsammans bildar en profil. Denna profil översätts sedan till QALY-
vikter, framtagna med någon av de direkta metoderna. De vanligaste 
instrumenten som används för att indirekt generera QALY-vikter är EuroQol-5D 
(EQ-5D), SF-36 och det därur skapade SF-6D, samt Health Utilities Index III 
(HUI III). 

4.2 Kostnadseffektivitet av SCIT 

Några studier har identifierats i vilka kostnader och effekter av SCIT jämfört 
med symtomatisk behandling undersökts. I en dansk kostnad-intäkts studie 
(cost-benefit analysis, CBA) [24] undersöktes hälso- och monetära 
konsekvenser av SCIT jämfört med symtomatisk behandling (här antaget vara 
standardvård) av patienter med allergi mot gräspollen eller kvalster. I studien 
ingick 253 patienter för vilka relevanta data samlades in före, under och efter 
SCIT-behandlingen. Data hämtades från register, journaler och en för ändamålet 
konstruerad enkät. Direkta kostnader per patient och år före SCIT (dvs. vid 
standardvård) var DKK 2 580. Omräknat till nuvärde kostade SCIT DKK 
27 545 per patient över en fyraårsperiod. Efter SCIT reducerades direkta 
kostnader per patient och år till DKK 1 072. På lång sikt innebar införande av 
SCIT ökade direkta kostnader på DKK 13 676 per patient. Värdet av ökat 
välmående beräknades till DKK 2 784 per patient och år. Då även indirekta 
kostnader inkluderades i analysen visade sig SCIT vara förknippad med en 
nettointäkt, tack vare förbättrad arbetsförmåga och därmed minskade 
produktionsförluster. 
 
Med användande av data från en klinisk studie (UKIS) [13] analyserades 
kostnadseffektiviteten av SCIT med Alutard SQ (ASQ) jämfört med 
symtomatisk behandling i Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, 
Nederländerna, och Sverige [25]. Här fokuseras i huvudsak på resultaten 
gällande Sverige. För att anpassa analysen till de olika länderna användes 
resursförbrukningen från UKIS och priser för respektive land. Patienterna som 
                                           
7 För den specialintresserade läsaren hänvisas till facklitteraturen, exempelvis Drummond MF et al. (2005) 
Methods for the economic evaluation of health care programmes. Oxford; New York, Oxford University Press. 
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inkluderades i UKIS var vuxna (18-60 år) och hade säsongsberoende allergisk 
rhinokonjunktivit med otillräcklig effekt av symtomatisk behandling. SCIT-
behandlingen bestod av en inledande upptrappningsfas på 7-8 veckor och sedan 
injektioner var sjätte vecka i tre år. Efter behandlingen antas att patienterna har 
effekt av behandlingen i ytterligare sex år varför ett nioårigt tidsperspektiv 
tillämpats i studien. Livskvalitet skattades med RQLQ, men även EQ-5D för att 
möjliggöra beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår. Diskonteringsräntan 3 % 
har använts och kostnader anges i € 2005. För Sverige beräknades direkta 
kostnader av ASQ jämfört med symtomatisk behandling till € 2 721, och totala 
kostnader inklusive indirekta till € 603. Behandlingen gav upphov till 0,12 extra 
QALYs vilket gav en kostnad per QALY på € 22 675 om bara direkta kostnader 
inkluderas, och € 5 024 om även indirekta kostnader beaktas. 
 
I en tysk modellstudie [26] analyserades kostnadseffektiviteten av SCIT (utöver 
symtomatisk behandling) jämfört med (enbart) symtomatisk behandling för 
patienter med allergisk rinit och allergisk astma. En Markovmodell och data från 
litteraturen samt expertpanel användes. Perspektivet var samhällets, 
tidshorisonten 15 år, och diskonteringsräntan 3 %. Man kom fram till att SCIT 
(utöver symtomatisk behandling) gav årliga kostnadsinbesparingar på € 140 per 
patient, och att efter tio år hade de ökade behandlingskostnaderna kompenserats 
av dessa inbesparingar. Ur ett samhällsperspektiv gav SCIT såväl bättre 
behandlingseffekt som kostnadsinbesparingar och var således dominant. Med ett 
hälso- och sjukvårdsperspektiv inkluderas endast direkta kostnader och 
inbesparingarna blev därför mindre, vilket gav en kostnad per QALY på            
€ 8 308. 

4.3 Kostnadseffektivitet av SLIT 

SLIT jämfördes i en studie [27] med SCIT med avseende på kostnader och 
effekter. Patienterna var sådana med allergisk rhinokonjunktivit som fick ASIT i 
tre år. Analys gjordes med såväl samhälleligt som hälso- och 
sjukvårdsperspektiv. Sextiofyra patienter randomiserades till SLIT (n=19), SCIT 
(n=23), eller kontrollgrupp (symtomatisk behandling, n=22). Utfallsmått som 
användes var RQLQ, VAS-skala, användning av symtomatiska läkemedel, samt 
direkta och indirekta kostnader. Man kom fram till att SLIT var förknippad med 
bättre behandlingsresultat än SCIT. Totala kostnader per patient var med SLIT  
€ 684 (varav € 416 direkta kostnader) och med SCIT € 1 004 (varav € 482 
direkta kostnader). Enligt denna analys var således SLIT dominant i jämförelse 
med SCIT, ur såväl ett samhälleligt som ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. 
 
Utifrån en multinationell (Österrike, Danmark, Tyskland, Italien, Nederländerna, 
Spanien, Sverige och Storbritannien) randomiserad studie [28] inkluderande 634 
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patienter (Grazax 316, placebo 318) beräknades kostnadseffektiviteten av 
Grazax (SLIT) jämfört med placebo dels för norra Europa [29] och dels för 
södra Europa [30]. Analysen hade ett samhällsperspektiv och en nio års 
tidshorisont. Diskonteringsräntor mellan 3 % och 5 % användes beroende på 
vilket land analysen gällde. Grazax gav bättre behandlingsresultat än 
symtomatisk behandling. Symtomatisk läkemedelsbehandling minskade 
signifikant och produktionsförlusterna var lägre i gruppen som fick SLIT. 
Kostnadseffektkvoter, med en antagen kostnad för Grazax på € 1 500 per år, var 
tämligen likartade i de olika länderna (€ 12 930-18 263 per QALY i norra 
Europa, lite högre i södra). Det konstateras att behandling med Grazax är 
kostnadseffektivt i norra Europa upp till en årlig kostnad av € 2 200 och för 
södra Europa upp till en årlig kostnad av € 1 900. Över den analyserade 
tidshorisonten på nio år och en antagen årlig kostnad för Grazax på € 1 500 var 
behandlingen kostnadseffektiv (< € 20 000 per QALY) i samtliga undersökta 
länder. Resultaten är uttryckta i 2005 års priser. 
 
Som en del av ovan nämnda multinationella randomiserade studie genomfördes 
en kostnadseffektanalys gällande Storbritannien [31]. Analysen gällde SLIT 
(Grazax, n=79) jämfört med placebo (n=72) till patienter med 
gräspolleninducerad rhinokonjunktivit, som även hade astma. Även i denna 
analys hade patienterna i båda grupperna tillgång till symtomatisk behandling 
vid behov. Uppgifter om behandlingseffekter och resursåtgång hämtades från 
den randomiserade studien. Samhällsperspektiv och en nioårig tidshorisont 
användes. Priset £ 2,25 per tablett av Grazax användes. Grazaxgruppen hade 
signifikant fler QALYs än placebogruppen (vinst på 0,197 QALYs över nio år), 
och kontrollgruppen förbrukade mer vårdresurser, utöver själva 
behandlingskostnaden. Resultatet för jämförelsen Grazax vs. placebo blev en 
kostnad per QALY på £ 4 319 (i 2005 års prisnivå). Såväl kostnader som 
effekter (QALYs) diskonterades med 3,5 %. 
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4.4 Sammanfattning avseende kostnads-
effektivitet av ASIT 

Kostnaden per QALY av ASIT jämfört med symtomatisk behandling ligger 
enligt publicerade studier på en nivå som förefaller acceptabel (för svensk hälso- 
och sjukvård).8 
 
Tabell 4. Sammanfattning av evidens avseende kostnadseffektivitet. 
 
Referens  Jämförelse  Resultat 

24  SCIT vs placebo (cost‐benefit 
analys) 

Ökade direkta kostnader:  
DKK 13 676/patient 
Värde av ökat välmående: DKK 2 784/pat 
och år 
Om indirekta kostnader inkl.: SCIT ger 
nettointäkt 

25  SCIT (Alutard) vs placebo 
(multinationell studie, här: 
Sverige) 
Nio års tidshorisont 

€ 22 675 per QALY (bara direkta kost 
inkl.) 
€ 5 024 per QALY (även indirekta kost 
inkl.) 

26  SCIT vs placebo  (modellstudie, 
15 års horisont, Tyskland) 

€ 8 308 per QALY (bara direkta kost inkl.) 
SCIT dominant (kostnadsbesparande och 
vinst i livskvalitet) om även indirekta kost 
inkl. 

27  SLIT vs SCIT (patienter med 
allergisk rhinokonjunktivit), 3 
år 

SLIT gav bättre resultat än SCIT (symtom, 
RQLQ) 
Kostnader lägre med SLIT (€ 684 vs          
€ 1 004) 
SLIT dominant ur såväl sjukvårds‐ som 
samhällsperspektiv 

29, 30  SLIT (Grazax) vs placebo i ett 
antal europeiska länder, över 
nio år 

< € 20 000 per QALY i samtliga studerade 
länder 

31  SLIT (Grazax) vs placebo (UK, 
över nio år) 

£ 4 319 per QALY 

 

                                           
8 Det finns i Sverige ingen officiellt uttalad gräns för vad som är kostnadseffektivt, men < 500 000 kr per QALY 
anses oftast som acceptabelt.  
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5. MODELL FÖR UTVÄRDERING AV 
KOSTNADSEFFEKTIVITET 

Den publicerade evidensen avseende såväl effektdata som kostnadseffektivitet 
av allergenspecifik immunoterapi tyder på att denna är både effektiv och 
kostnadseffektiv jämfört med enbart symtomatisk behandling. Om man ändå vill 
genomföra en studie av kostnadseffektiviteten av ASIT (SCIT resp. SLIT) 
kontra symtomatisk behandling så är nedanstående variabler centrala. 
 
Tabell 6. Centrala variabler vid studie av kostnadseffektivitet. 
 
Kostnader  Effekter 

Behandlingskostnader 
 
‐ Läkemedel 
‐ Administration 
‐ Uppföljning/kontroll 

Effekt på allergiska symtom 

Övriga vårdkostnader 
 
‐ Vårdkrävande biverkningar 
‐ Symtomatiska läkemedel 
‐ Vårdbehov till följd av symtom 

Eventuella biverkningar av medicinering 

Effekt på produktionsförluster 
 
‐ Sjukskrivning pga. egna besvär (vuxna) 
‐ Vård av barn pga. barns besvär 

Effekt på livskvalitet 
 
‐ Påverkar även arbetsförmåga 

(sjukskrivningar) och skolarbete 
 
Utvärderingen skulle kunna gälla dels allergenspecifik behandling jämfört med 
symtomatisk behandling, och dels sublingual- jämfört med subkutan 
allergenspecifik immunoterapi (SLIT vs SCIT). 
 
Kostnadseffektstudier genomförs normalt med ett samhällsperspektiv, men i 
detta fall är även landstingsperspektivet av intresse. 

5.1 Kostnader 

När det gäller de rena behandlingskostnaderna så är de avsevärt högre för ASIT 
eftersom läkemedelskostnaderna är mycket högre och att det dessutom krävs 
mer insatser från sjukvården till administration (gäller särskilt SCIT) och 
uppföljning/kontroll. 
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5.1.1 Kostnader för behandling med immunoterapi 

När det gäller subkutan immunoterapi används Alutard som exempel. Alutard 
kostar i genomsnitt 7 500 kr för en behandlingsepisod (3-5 år). Därutöver 
tillkommer 30-39 st läkarbesök á 1 283 kr, totalt 38 490-50 037 kr (snitt 44 263 
kr). Sammanlagd kostnad blir 45 990-57 537 kr (snitt 51 763 kr). Med 3 % 
diskonteringsränta och under antagande att kostnaderna är jämnt fördelade under 
4 år blir den diskonterade kostnaden för läkemedlet 7 179 kr, för läkarbesöken 
42 366 kr, och totalt 49 545 kr. 
 
Avseende sublingual immunoterapi används Grazax som exempel. Grazax 
kostar 32 208 kr för en behandlingsepisod (3 år). Tillkommer gör 4 läkarbesök á 
1 283 kr, totalt 5 132 kr. Sammanlagd kostnad blir 37 340 kr. Med 3 % 
diskonteringsränta och under antagande att kostnaderna är jämnt fördelade under 
3 år blir den diskonterade kostnaden för läkemedlet 31 279 kr, för läkarbesöken 
4 984 kr, och totalt 36 263 kr. 

5.1.2 Kostnader för symtomatiska behandlingar 

I det nedanstående beräknas ungefärliga kostnader för olika typer av 
symtomatiska behandlingar vid allergisk rinit. 

Antihistamintabletter 
Symtomatisk behandling: För de allra flesta patienter (cirka 90 %) fungerar de 
billigaste antihistaminerna (t.ex. Cetirizin, Loratadin), som kostar cirka 1 kr per 
dag. Här antas året runt behandling vilket ger årskostnaden 365 kr. Övriga (10 
%) får något dyrare antihistaminer (t.ex. Ebastin, Desloratadin) som kostar cirka 
3,50 kr per dag (1 280 kr per år). Med antagen fördelning av patienter som kan 
ta olika former av antihistaminer skulle den genomsnittliga kostnaden per 
patient och år bli 365*0,90 + 1280*0,10 = 456 kr. Antihistaminer används på 
obestämd tid. Den diskonterade kostnaden över en tioårsperiod blir 4 006 kr. 
 
Patienter med mer än lindrig allergi använder även kortisonnässpray och 
ögondroppar.  

Kortisonbaserad nässpray 
Här görs det förenklade antagandet att kortisonnässpray består av Rhinocort 
Aqua och att denna tas under tre månader per år av hälften av patienterna. Om 
förbrukningen per dag vid användning är 2 doser á 64 mikrogram så blir 
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kostnaden cirka 2 kronor per dag9 under de månader då sprayen används. 
Genomsnittlig kostnad per patient och år blir 0,5*(3/12)*365*2 = 91 kr. 

Ögondroppar 
Ögondroppar antas bestå av Lomudal, och även här antas att hälften av 
patienterna använder medicinen under tre månader per år. Kostnaden per dag av 
användning är cirka 3:70 kronor10. Genomsnittlig kostnad per patient och år blir 
0,5*(3/12)*365*3,70 = 169 kr. 

Sammanfattning symtomatiska behandlingar 
Total kostnad för symtomatisk behandling per patient och år summerar till 716 
kronor (456+91+169). Med 3 % diskonteringsränta blir den diskonterade 
kostnaden för läkemedel under 10 år 6 291 kr. 
 
Det kan utöver kostnaden för läkemedel antas att ett läkarbesök behövs för att 
ställa diagnos och förskrivning av läkemedel (1 283 kr).  
 
Vid behandling med ASIT tillhandahålls, vid behov, även symtomlindrande 
läkemedel. Här antas att patienter som får ASIT förbrukar hälften så mycket av 
symtomatiska läkemedel som för de som enbart får symtomatisk behandling, 
dvs. i genomsnitt 228 kr per år, eller diskonterat över 10 år 2 003 kr. 

5.1.3 Övriga vårdkostnader 

Består av behov av vårdbesök och symtomatisk medicinering till följd av 
symtom. Dessa kostnader är rimligen lägre vid immunospecifik behandling i och 
med att allergisymtom minskar. Detta förhållande har också framkommit i 
publicerade studier. Här görs det grova antagandet att vårdkonsumtionen 
(exklusive symtomatisk medicinering) är 1 000 kr lägre per år vid 
immunospecifik behandling. Diskonterat över 10 år motsvaras detta av 8 786 kr. 

5.1.4 Effekt på produktionsförluster 

Produktionsförluster uppstår som en följd av att människor på grund av ohälsa 
inte kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter, eller utför dem med lägre 
effektivitet. Denna kostnadspost är framför allt av intresse i en utvärdering som 
har ett samhällsperspektiv. Ur landstingsperspektivet så är en realitet att vid 

                                           
9 Rhinocort Aqua, 64 mikrog/dos, 3*120 doser = 361 kronor (fass.se). 
10 Lomudal, 20 mg/ml, 13,5 ml = 104 kronor (motsvarar cirka 28 dagars behandling) (fass.se). 
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mindre utfört avlönat arbete så minskar skattebasen och därmed landstingets 
intäkter. 
 
Vid en jämförelse mellan SCIT och SLIT bör noteras att vid SCIT så måste 
patienterna (eller föräldrar till unga patienter) besöka sjukvården för injektioner 
vid ett stort antal tillfällen. Även i samband med dessa tillfällen går en hel del 
arbetstid förlorad, med produktionsförluster som följd. 
 
Arbetsförmågan för allergiker är intimt förknippad med symtombilden. Med 
minskade symtom, vilket immunoterapi enligt studier uppvisat i högre 
utsträckning än symtomatisk behandling, så ökar arbetsförmågan och minskar 
produktionsbortfallet. Immunoterapi torde alltså i detta avseende innebära 
vinster jämfört med symtomatisk behandling för såväl samhället som 
landstinget. Här görs det något konservativa antagandet att i genomsnitt två 
sjukdagar per behandlad patient undviks med hjälp av immunoterapi. En 
sjukdag motsvarar en produktionsförlust av cirka 2 000 kronor.11 Totalt blir 
detta 4 000 kronor per år, eller sammanlagt diskonterat över 10 år 35 144 kr. 

5.2 Effekter 

5.2.1 Effekten av ASIT på allergiska symtom samt 
eventuella biverkningar 

Minskade symtom och fler symtomfria dagar har visats med immunoterapi 
jämfört med symtomatisk behandling. Detta leder, enligt ovanstående, till 
minskade produktionsförluster och även till en förbättrad livskvalitet. 
 
Biverkningarna har varit få och lindriga för alla här aktuella behandlingar. 

5.2.2 Effekten av ASIT på livskvalitet 

Livskvaliteten har i publicerade studier visats vara bättre för patienter som får 
immunoterapi jämfört med symtomatisk behandling. Detta är rimligt eftersom 
symtomen minskar och antalet symtomfria dagar ökar. En dansk studie visade så 
pass stor skillnad i livskvalitetsvikt (mätt med EQ-5D) mellan dagar med 
respektive utan allergiska symtom som 0,28 (på en skala mellan 0 och 1). Om vi 
som ett tankeexperiment antar att patienter som får immunoterapi istället för 

                                           
11 Produktionsförluster värderas som bruttolön + sociala avgifter. Genomsnittslön i Sverige är cirka 28 000 
kronor per månad, sociala avgifter cirka 45 %. Detta ger 28 000*1,45 =40 600. Med drygt 20 arbetsdagar per 
månad blir dagskostnaden cirka 2 000 kronor. 
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symtomatisk behandling slipper en månad (30 dagar) med symtom på ett år så 
skulle detta innebära en vinst på 0,28*(1/12) = 0,023 QALYs per år. Diskonterat 
över 10 år blir summan 0,202 QALYs. 

5.3 Ett räkneexempel 

Antaganden: 
 

 10 års tidshorisont 

 Användning av symtomatiska läkemedel halveras med ASIT. 

 Med ASIT jämfört med enbart symtomatisk behandling undviks fem 
sjukdagar (á 2 000 kr) per år. 

 Med ASIT erhålls 30 fler symtomfria dagar per år, än med symtomatisk 
behandling. Detta motsvarar 0,023 vunna QALYs per år. 

 Kostnader och effekter diskonteras med 3 % per år. 

Här tas hänsyn till såväl direkta behandlingskostnader som indirekta kostnader i 
form av produktionsförluster. 
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Tabell 7. Sammanfattning av räkneexempel. Tidshorisont 10 år, kostnader och 
effekter diskonterade med 3 % årligen. 
 
  Symtomatisk 

behandling 
SCIT  SLIT 

Kostnader (kr)       

Symtomatisk 
behandling 

6291  3145  3145 

Läkemedel (ASIT)    7179  31279 

Läkarbesök  1283  42366  4984 

       

Övrig vårdkonsumtion  8786 (jämfört med 
ASIT) 

   

Summa direkta 
kostnader 

16360  51548  38266 

Produktionsförluster  35144  (jämfört  med 
ASIT) 

‐  ‐ 

Kostnader totalt  51504  51548  38266 

       

Effekter       

Symtom  ?  ?  ? 

Livskvalitet (QALYs)  (jämförelse med 
immunoterapi) 

0,202  
(jämfört med 
symtomatisk 
behandling) 

0,202 
(jämfört med 
symtomatisk 
behandling) 

 
En jämförelse mellan SCIT och symtomatisk behandling skulle med grund i 
dessa enkla antaganden leda till en kostnadseffektkvot på (51548-51504)/0,202 
= 218 kronor per QALY. 
 
En jämförelse mellan SLIT och symtomatisk behandling visar att SLIT ger en 
behandlingsvinst samtidigt som kostnaderna är lägre, det vill säga att SLIT är 
dominant i jämförelse med symtomatisk behandling. 
 
Om kostnadsposten ”övrig vårdkonsumtion” exkluderas, dvs. att man tänker sig 
att hela skillnaden i vårdkonsumtion fångas av skillnaden i symtomatisk 
behandling så blir resultaten: 
 
SCIT: (51548-(51504-8786))/0,202 = 43 713 kronor per QALY. 
 
SLIT: fortfarande dominant i jämförelse med symtomatisk behandling. 
 
Med beaktande av enbart direkta kostnader, dvs. att produktionsförluster 
exkluderas, blir kostnadseffekt kvoten för SCIT (51548-16360)/0,202 = 174 200 
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kronor per QALY, och för SLIT (38266-16360)/0,202 = 108 400 kronor per 
QALY. 
 
Då SCIT och SLIT i denna analys tillmätts samma effekter blir en jämförelse 
inte särskilt meningsfull. SLIT är förknippad med lägre kostnader och skulle 
således vara att föredra. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med denna genomgång var att utreda behovet av att genomföra en 
kostnadseffektstudie av allergenspecifik immunoterapi (ASIT), jämfört med 
enbart symtomatisk behandling, riktad till patienter med allergisk rinit. 
 
För att ta reda på ovanstående genomsöktes litteraturen med avseende på 
publicerade studier om behandlingseffekter, kostnader, och kostnadseffektivitet 
av ASIT. Frågorna som sökte svar var dels om det finns en god dokumentation 
av eventuella fördelar, i termer av behandlingseffekter och kostnadseffektivitet, 
med ASIT och om denna dokumentation i så fall är överförbar till svenska 
förhållanden. 
 
Utifrån publicerade studier dras slutsatsen att en positiv behandlingseffekt av 
ASIT är tämligen väl dokumenterad. Likaså är effekten att behandling med 
ASIT leder till mindre behov av hälso- och sjukvård samt symtomatisk 
behandling väl dokumenterad. Dokumentationen gäller inte enbart svenska 
förhållanden. I den multinationella Grazaxstudien [28] var 63 av de 634 
patienterna inkluderade i den svenska delen av studien. Sammantaget anses inte 
föreligga några självklara anledningar till att resultaten för Sverige skulle vara 
markant annorlunda än de för hela studien. 
 
När det gäller livskvalitet och produktionsförluster finns viss dokumentation 
som talar till ASIT:s fördel. För dessa aspekter är dock osäkerheten betydligt 
större, inte minst med avseende på effekt på livskvalitet och beräknade QALYs. 
Denna aspekt har stor betydelse för resultatet i termer av kostnadseffektivitet, 
och skulle därför behöva undersökas mer noggrant. 
 
Sammantaget talar den publicerade evidensen enhälligt för att ASIT, jämfört 
med enbart symtomatisk behandling, är en kostnadseffektiv behandling. Det 
finns ingen anledning att tro att denna slutsats skulle förändras av att genomföra 
en kostnadseffektstudie under svenska förhållanden. Detta talar för att det kan 
vara motiverat med en bredare användning av allergenspecifik immunoterapi i 
Sverige, och inte bara riktat till patienter för vilka symtomdämpande behandling 
inte ger tillfredsställande resultat. 
 
I eventuell vidare forskning avseende kostnader och effekter av allergenspecifik 
immunoterapi bör extra fokus ligga på att utreda effekter på livskvalitet 
(QALYs) och produktionsförluster. 
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