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SAMMANFATTNING 
För att undvika uppkomst av tromboembolier som t.ex. ischemisk stroke vid 
diagnoser som leder till ökad risk för att blodet koagulerar används 
antikoagulations (AK) läkemedel, vanligt förekommande är sk vitamin K-
antagonister (AVK-läkemedel) där warfarin (Waran®) är vanligast. AVK-
läkemedel behöver återkommande testning för att säkerställa effektiv 
behandling. Denna testning sker normalt vid AK-mottagningar men kan också 
genomföras av patienterna själva genom självtestning.  
 
Den här pilotstudien studerar patienter som självtestar sin AVK-
läkemedelsbehandling i Östergötland med fokus på kostnader och kostnads-
effektivitet. 
 
Studien har en före- efter design under 12 månader där patienterna är sina egna 
kontroller. Patientkohorten består av 20 patienter med AVK-läkemedels-
behandling. Det primära utfallsmåttet är tid inom terapeutiskt intervall före och 
efter självskattning. Patienterna fick vid 3 tillfällen fylla i instrumenten EQ-5D 
och SF-36 samt svara på frågor avseende hur mycket de hypotetiskt skulle vara 
beredda att betala (willingness-to-pay) för att använda självtestning.  
 
Medelåldern var 56 år och 67 procent var män. Andel av behandlingstiden inom 
terapeutiskt intervall var mellan 57 och 100 procent, med ett medel på 86 
procent. Mindre blödning inträffade hos 3 patienter men ingen tromboembolisk 
episod påvisades. Studien är för liten för att säkerställa några kliniska skillnader. 
Totalt beräknas självtestning kosta 180 kronor per tillfälle, vilket var lägre än de 
370 kronor som varje test hos AK-mottagningen innebar. Patienternas 
livskvalitet (mätt i QALY-vikter) visade en tendens till att stiga under de 
studerade 12 månaderna. Betalningsviljan sjönk från 11 526 kronor vid baseline 
till 6 490 kronor efter ett år. Eftersom kostnader har besparats och effekterna 
förväntas vara likvärdiga är självtestning en kostnadseffektiv åtgärd. Då det 
dessutom har visats att det finns en samhällelig betalningsvilja för utrustningen 
stärker detta resultatet att självtestning är kostnadseffektivt hos den studerade 
patientgruppen. 
 
Rapportens resultat tyder på att självtestning leder till lägre kostnader, samt en 
tendens till förbättrad livskvalitet för patienterna. Inga kliniska skillnader har 
påvisats. Detta gör att självtestning i rapporten har ansetts vara en 
kostnadseffektiv åtgärd. Detta är dock en liten pilotstudie och dess resultat 
behöver verifieras i större studier.   
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ABSTRACT  
To avoid the occurrence of thromboembolic events and ischemic stroke in the 
diagnoses that lead to increased risk of blood clotting, anticoagulant treatment, 
primarily in the form of warfarin (Waran®), is used. Warfarin requires regular 
testing to ensure efficient treatment. This testing is normally done at clinics but 
can also be performed by patients themselves by self-testing. 
 
This pilot study studies patients who self-test their warfarin therapy in the 
county of Östergötland, with a focus on costs and cost effectiveness. 
 
The study has a pre-post design for 12 months where the patients are their own 
controls. Twenty patients with warfarin therapy were included. The primary 
outcome measure is the time within therapeutic range before and after the self-
testing. Patients answered at three times the instruments EQ-5D and SF-36 as 
well as questions regarding how much they would hypothetically be willing to 
pay to use self-testing equipment. 
 
Mean age was 56 years and 67 percent were male. Percentage of treatment 
within the therapeutic range was between 57 and 100 percent, with an average of 
86 percent. Minor bleeding occurred in 3 patients but no thrombosis occurred. 
The study is too small to ensure no clinical differences. In total, self-testing cost 
SEK 180 per session, which was lower than the cost at the clinic (SEK 370). 
Patients' quality of life (measured in QALY weights) indicated a tendency to rise 
during the studied 12 months. The willingness-to-pay decreased from SEK 
11,526 at baseline to SEK 6,490 after 12 months. As costs have been spared and 
the effects are expected to be equivalent, self-testing can be considered cost-
effective. Moreover, since it has been shown that there is a societal willingness 
to pay for the equipment this strengthens the result that self-testing is cost-
effective.  
 
The study’s findings suggest that self-testing leads to lower costs and a trend 
toward improved quality of life for patients. No clinical differences have been 
demonstrated. This makes self-testing considered a cost-effective measure of the 
studied patient population. However, this is a small pilot study and its results 
need to be verified in larger studies. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Ett stort antal patienter behandlas idag med blodproppsförebyggande läkemedel 
av typen vitamin K-antagonister (AVK-läkemedel). Vanliga diagnoser för sådan 
behandling är förmaksflimmer, djup ventrombos, mekanisk klaffprotes samt 
lungemboli. AVK-läkemedel har en väldokumenterad effekt för såväl primär 
såsom sekundärprofylax av venös tromboembolism (VTE) som vid systemisk 
tromboembolism vid t.ex. förmaksflimmer och mekanisk klaffprotes. 
Behandling med AVK-läkemedel kräver regelbundna och individuella kontroller 
för att minimera risken för såväl underbehandling såsom överbehandling, med 
eventuell följd blodproppsbildning ledande till t.ex. hjärninfarkt respektive 
blödningar. Det senare kan ibland leda till hjärnblödning med ökad morbiditet 
samt mortalitet som följd. 

Antikoagulation 
AVK-läkemedel började användas i Sverige redan vid början av 40-talet och den 
klart mest använda substansen är Warfarin (Waran®, Warfarin) men även andra 
substanser finns att tillgå och av dessa är i Sverige Phenprocoumon 
(Marcumar®) det mest använda. Dessa läkemedel verkar genom att interferera 
med vitamin K vilket leder till att de K-vitaminberoende 
koagulationsfaktorernas (faktor II, VII, IX, X, protein C samt S) effekt hämmas 
och därmed blodets förmåga att koagulera vilket i sin tur ger minskad 
blodproppsbildning men samtidigt ökad blödningsrisk.    
  
AVK-läkemedel har under lång tid varit det mest effektiva perorala 
antikoagulantia i Sverige men på senare år har det tillkommit s.k. nya perorala 
antikoagulantia (NOAC) där de vanligaste är Pradaxa® (dabigatran) samt 
Xarelto® (rivaroxaban). Dessa läkemedel har visat sig vara minst lika bra som 
AVK-läkemedel [1-4] samt kräver ingen regelbunden och noggrann kontroll. 
Därutöver har de betydligt mindre interaktioner jämfört med Warfarin. Detta till 
trots kan Warfarin förväntas fortsatt vara en av huvudbehandlingarna hos 
patienter med behov av antikoagulationsbehandling. Denna rapport har inte haft 
för avsikt att studera eller jämföra AVK-läkemedel med NOAC utan alla 
patienter i denna rapport behandlades med Waran® alternativt Warfarin. 
 
Effekten av läkemedelsbehandling med AVK-läkemedel kräver upprepade 
analyser av protrombinkomplex med varierande tidsrum mellan dessa analyser 
från dagligen till flera veckor emellan. Detta sköts huvudsakligen via s.k. AK-
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mottagningar alternativt via primärvården, vilka tillika oftast ordinerar fortsatt 
läkemedelsdos till nästa analys.  
 
Protrombinkomplexanalysen redovisas i INR (International Normalized Ratio) 
vilket är en normaliserad kvot av patientens koagulationstid och normal 
koagulation. Varje patient skall ha ett s.k. terapeutiskt intervall, dvs. inom vilket 
INR-värde denne skall ligga. De vanligaste terapeutiska intervallen är INR 2-3 
och 2,5–3,5. Vilket intervall som den enskilde patienten har baseras på risken 
för tromboembolism samt risken för komplikation i form av blödning. 
 
Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer [5] avseende förmaksflimmer eller fladder 
tydes det idag föreligga en stor underbehandling av antikoagulantia i denna 
patientgrupp. Varför man på goda grunder kan förvänta sig en ökning av peroral 
antikoagulationsbehandling. 

Självtestning av AVK-läkemedel 
Sedan flera år finns det lätthanterliga analysinstrument för att mäta INR, vilka 
även kan användas av patienter som introducerats för instrumentet. Det 
vanligaste använda sådana instrumentet i Sverige idag är CoaguChek XS. 
Praktiskt går det till så att patienten själv mäter sitt aktuella INR-värde samt 
skickar in värdet till doseringsansvarig varefter patienten erhåller läkemedelsdos 
till nästa provtagningstillfälle. Denna handläggningsgång benämns oftast 
självtestning alternativt självmonitorering, och i denna rapport används termen 
självtestning. En mindre grupp av patienter i Sverige idag utför inte bara själva 
mätningen utan doserar också själva, oftast benämnt egenvård (self-
management), men ingen sådan patient deltog i denna studie.  
 
I en rapport av SBU bedömdes det vetenskapliga underlaget för att jämföra 
självtestning av oral antikoagulantia i jämförelse med rutinsjukvård vara 
otillräckligt utifrån ett svenskt perspektiv [6]. I en metaanalys i SBU:s rapport 
har självtestning inte visat någon signifikant skillnad vad gäller blodpropp, 
allvarlig blödning eller död oavsett orsak. Det vetenskapliga underlaget 
avseende metodens kostnadseffektivitet bedömdes också som otillräckligt.   
 
Många studier avseende självtestning har genomförts i flera länder [7-13]. Dessa 
studier har visat att självtestning är ett relevant alternativ vid kontroll av 
antikoagulationsbehandling vad gäller pålitlighet, bekvämlighet och risk. Flera 
kostnadseffektsanalyser har dessutom visat på fördelar med självtestning [14-
17]. I en Cochrane-rapport [18] har en systematisk översikt gjorts som visar att 
ingen signifikant skillnad förelåg att självtestning minskade antalet 
tromboemboliska händelser eller dödlighet men däremot antalet allvarliga 
blödningar. En systematisk utvärdering ifrån England [19] skriver att 
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självtestning av oral antikoagulantia har visat sig vara lika effektiv som 
monitorering via AK-mottagningar när det gäller tid inom terapeutiskt intervall, 
samt att självtestning gav reducerad risk för tromboemboliska händelser. Den 
utvärderingens beräkningar visar dock att självtestning inte är kostnadseffektivt 
(£64 000 per vunnet QALY) på 10 års sikt.  
 
Studierna ovan visar att självtestning kan vara ett relevant alternativ till 
rutinsjukvård. Det finns dock begränsat med information om kliniska effekter 
såväl som hälsoekonomiska aspekter utifrån ett svenskt perspektiv.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Den här pilotstudien studerar patienter som självtestar sin AVK-behandling 
(Waran®, warfarin) i Östergötland med fokus på kostnader och 
kostnadseffektivitet. Den primära hypotesen som ligger till grund för projektets 
utformning är att självtestning med CoaguChek XS ger lika god 
behandlingskontroll avseende AVK-behandling jämfört med rutinsjukvård men 
till lägre samhällsekonomiska kostnader. 
 
Mer specifikt studeras om självtestning med hjälp av CoaguChek XS hos 
individer som behandlas med Waran® eller warfarin medför liknande 
behandlingskontroll mätt som tid inom terapeutiskt intervall samt om det kan 
anses som kostnadseffektivt utifrån ett samhälleligt perspektiv. 
   
Det här är en mindre pilotstudie vilket gör att den avgränsas till att endast studera  
tendenser till skillnader avseende kliniska effekter samt patienters preferenser. 
Dessutom genomförs egna skattningar av kostnader.  
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2. METOD 
Pilotstudien har en före- efter design där patienterna är sina egna kontroller. 
Studien har ett hälsoekonomiskt fokus och följer därför de metoder som bland 
annat redogörs för i Drummond et al [20]. Studien har fått etiskt godkännande 
från etikprövningsnämnden i Östergötlands län. Samtliga patienter har lämnat 
skriftligt och muntligt samtycke om att vara med i studien. Inga nya läkemedel 
eller doseringar undersöks i studien.  

2.1 Studiedesign och patienter 

Studien genomfördes på en enhet där patienter fick genomföra självtestning av 
sin antikoagulationsbehandling. I korthet innebär det att patienterna testar sitt 
INR-värde med hjälp av CoaguChek XS och därefter redovisar värdet till AK-
enheten på Linköpings Universitetssjukhus. Personal på AK-enheten beslutar 
om eventuell korrigering av dos AVK-läkemedel samt tidpunkt för nästa 
självtestning. Patientkohorten består av 20 patienter med Waran®/warfarin-
behandling. Det primära utfallsmåttet är tid inom terapeutiskt intervall före och 
efter självskattning (självtestning), mätt över 12 månader.  
 

Studiestart

Retrospektiv kontroll Självtestning Självtestning

-6 - 0 månader 0 - 6 månader 6 - 12 månader
0 6 12  

 
 

 
Inklusionsvillkoren för deltagande i studien var: 

1. Patienter som behandlats med oral antikoagulation i minst 6 månader 
2. Ålder > 18 år 
3. Villig att själv betala för självtestningsutrustningen (CoaguChek XS), 

cirka 6 000 kronor.  
   
Exklusionsvillkoren för deltagande i studien var: 

1. Tidigare erfarenhet av självbehandling av oral antikoagulantia  
2. Kontraindikation mot warfarin 
3. Graviditet  
4. Annan allvarlig sjukdom, bedömning av läkare, som gör självtestning av 
oral antikoagulantia olämplig 
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Patienter inom Linköpings Universitetssjukhus upptagningsområde var aktuella 
för inkludering i studien. Möjliga och villiga patienter bedömdes utifrån deras 
förväntade förmåga att genomföra självtestning. Denna bedömning hade fyra 
dimensioner; fysisk hälsa, mental hälsa, intresse för oral antikoagulantia samt 
förväntad nivå av följsamhet med självtestning. Bedömningen gjordes och 
dokumenterades i närvaro av patienten.  
 
De inkluderade patienterna fick utbildning i antikoagulationsbehandling och 
användning av CoaguChek XS för självtestning vid ett introduktions-
seminarium. Patienterna fick bl.a. öva på att använda CoaguChek XS samt hur 
de skulle rapportera INR-värdet till AK-enheten på Linköpings 
Universitetssjukhus. De fick också utbildning i hur de skulle agera vid problem 
med utrustningen eller med självtestningen. Slutligen fick de information om att 
de hade möjlighet att alltid kontakta AK-enheten vid Linköpings 
Universitetssjukhus för stöd och råd avseende sin AVK-behandling. Patienterna 
gavs möjlighet till ytterligare träning i självtestning om de kände behov av det. 
De kunde även välja att avbryta självtestningen och återgå till testning via AK-
mottagning.  
 
För de 5 första testningarna med CoaguChek XS skedde dubbelkontroll genom 
att patienterna även besökte AK-mottagningen. Ytterligare dubbelkontroll 
skedde dessutom var 6:e månad.  
 
Studien pågick under 1 år med mätpunkter vid start, efter 6 månader samt efter 
12 månader. Patienterna fick vid dessa 3 tillfällen fylla i instrumenten EQ-5D 
och SF-36 samt svara på frågor avseende hur mycket de hypotetiskt skulle vara 
beredda att betala (willingness-to-pay) för att använda CoaguChek XS. Den 
kliniska rapporteringen skedde löpande. 
 
Om patienterna efter 6 respektive 12 månaderskontrollerna inte verkade kunna 
genomföra självtestningen på ett korrekt och effektivt sätt så blev de tillfrågade 
om de ville få delta i ytterligare träning. Om de därefter fortfarande inte klarade 
självtestningen på en god nivå så exkluderades de från studien.  
 
Patienterna använde CoaguChek XS koagulometer (Roche Diagnostics, 
Switzerland) utrustade  med CoaguChek XS PT-teststickor. Ett “finger puncture 
device” (Softclix) användes för att ta fram en droppe kapillärt blod, vilken 
applicerades på teststickan och sattes in i CoaguChek XS koagulometern. INR-
värdet visas i displayen efter 1-2 minuter och registreras av patienten. Därefter 
redovisade patienten INR-värdet till AK-enheten via telefon eller e-post. 
Personal på AK-enheten bedömde värdet och beslutade om fortsatt dosering 
AVK-läkemedel och tidpunkt för nästa självtestningskontroll. Personalen 
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registrerade informationen i patientens journal samt meddelade patienten via 
telefon, brev eller e-post.  
 
Varje patients koagulometer kontrollerades av patienten själv ungefär var tredje 
månad och av personal på Linköpings Universitetssjukhus efter 6 månader.  
 
Eventuella komplikationer relaterade till oral antikoagulationsbehandling 
samlades in från patientens journaler. Patienterna ombads dessutom att 
självrapportera händelser.  

2.2 Kliniska data 

Följande data registrerades för samtliga patienter: 
- Demografiska data 
- Symptom och information om indication för oral antikoagulantia  
- Relaterade sjukdomar och riskfaktorer  
- Diagnostik och behandlingprocedur  
- Kardiovaskulära händelser  
- Användning av läkemedel  

 
Tid inom terapeutiskt intervall (Time-in-range) 
 
Procentuell tid inom terapeutiskt intervall beräknades genom programmet 
“AVK-brevet” som finns i journalsystemet Journalia.   
 
Ichemiska komplikationer och blödningar 
 
Data avseende tromboemboliska episoder samt blödningar samlades in från 
patienternas journaler samt genom att fråga patienterna.   
 
Bieffekter 
 
Bieffekter (Adverse Events) registrerades. Som bieffekter räknas negativa 
symptom som associeras med läkemedlen. Patientjournalerna granskades efter 6 
och 12 månader med avseende på sjukvårdsbesök för att fånga eventuella 
bieffekter. Om allvarlig tromboemboli eller blödning inträffade skulle detta 
medföra att patientens medverkan i studien avbröts.  
 
Som allvarlig bieffekt räknas 
- död 
- livshotande händelse 
- förlängning av existerade hospitalisering eller ny oplanerad sjukhusinläggning 
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- ihållande eller signifikant sjukdomsnedsättning 
- intrakraniell blödning 
 
Warfarin (Waran®) användes hos alla patienterna i enlighet med Socialstyrelsens 
riktlinjer [21]. Alla godkända läkemedel i Sverige var tillåtna i studien, men 
licensläkemedel tilläts efter bedömning av medicinskt ansvarig.  
 
International Normalized Ratio - PK (INR) 
 
PK-värden mättes för att studera patienternas INR-värden. Insamlingen följde 
rutinmässig insamling och analyserades på laboratorium enligt gängse rutiner. 
Alla laboratorier som användes är validerade i enlighet med svensk lag.  

2.3 Hälsoekonomiska aspekter 

Kostnader 
Beräkningen av kostnader fokuseras på de delar som skiljer mellan självtestning 
och testning på AK-mottagning. Detta inbegriper kostnaden för instrumentet 
CoaguChek XS, de teststickor som används samt kostnader för provtagning vid 
AK-mottagningen. Den senare inkluderar även kostnader för resor för patienten 
samt produktionsbortfall för de patienter som förväntades vara i arbete. Slutligen 
inkluderas de kostnader för introduktionsutbildning och dubbla test som krävs 
vid självtestning med CoaguChek XS. Samtliga kostnader presenteras i svenska 
kronor för år 2011.  

Livskvalitet 
I studien studeras eventuella förändringar i patienternas livskvalitet. 
Livskvalitetsinstrumenten SF-36 och EQ-5D användes, och de registrerar breda 
aspekter av hälsotillstånd och livskvalitet. SF-36 mäter hälsorelaterad 
livskvalitet i 8 dimensioner och EQ-5D i 5 dimensioner. Båda instrumenten 
presenteras i bilaga 2. EQ-5D är framtaget i syfte att ta fram vikter för 
kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Den tariff för vikter som används för att 
skapa QALYs är den som representerar en generell befolkning i England [22], 
vilket är den vanligast använda tariffen. I instrumentet EQ-5D ingår också en 
visuell analog skala (VAS), vilken också används för att studera QALY-vikter. 
På senare år har det även gjorts möjligt att skapa QALY-vikter från SF-6D [23], 
vilket är en förkortad del av SF-36, och detta görs därför också i den här studien. 
De vikterna representerar också en brittisk generell befolkning men till skillnad 
från vikterna till EQ-5D som är framtagna genom metoden time trade-off (TTO) 
är vikterna till SF-6D framtagna genom Standard Gamble (SG).     
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Betalningsvilja 
Inom ekonomisk vetenskap brukar individers preferenser oftast mätas genom att 
studera deras betalningsvilja för olika åtgärder. Detta har varit mindre vanligt 
inom hälsoekonomiska studier till följd av metodproblem och bristande 
acceptans för metoden hos beslutsfattare. För det aktuella projektet lämpar det 
sig dock av flera anledningar: för det första är den främsta fördelen med 
CoaguChek XS den tidsbesparing samt ”frihet” som det medför att inte 
återkommande behöva besöka AK-mottagningen, fördelar som antagligen inte 
registreras i deras hälsorelaterade livskvalitet. För det andra är CoaguChek XS 
en medicinteknisk produkt vilket lämpar sig bättre för egen betalning jämfört 
med läkemedel eller klinisk procedur. Slutligen så har patienterna redan innan 
studien påbörjats accepterat att betala för utrustningen.  
 
Patienternas betalningsvilja studeras genom ett formulär där de först tillfrågas 
om de varit beredda att betala 10 000 kronor för sin CoaguChek XS och 
beroende på svaret har värdet justerats till den nivå patienterna maximalt är 
beredda att betala. Formuläret finns presenterat i bilaga 3. Studier om 
patienternas betalningsvilja har skett vid baseline samt efter 12 månader. Vid 
baseline skedde frågorna genom intervju och vid 12 månader genom enkät, 
frågorna var dock lika formulerade. För att minska risken för överskattade svar 
ställdes en kontrollfråga där det återigen poängterades att det var patientens egna 
pengar det handlade om.   

Kostnadseffektivitet 
Kostnadseffektiviteten av självtestning med CoaguChek XS studerades genom 
att jämföra kostnader och effekter från den här studien med patientens kostnader 
och effekter innan självtestningen började, dvs. när patienternas AVK-
behandling helt sköttes via AK-mottagningen.   
 
Ett samhälleligt perspektiv används för analysen, vilket förutom patienten även 
inkluderade sjukvården, närstående till patienten, samt eventuellt 
produktionsbortfall till följd av frånvaro från arbete. Datainsamlingen skedde på 
alla studerade patienter. Fokus i datainsamlingen var på de viktigaste 
kostnadsdrivande aspekterna såsom indirekta kostnader, besök på AK-
mottagningen, kontakt med läkare, vårdkostnader och vårdkonsumtion. En 
inkrementell analys gjordes vilket innebär att analysen fokuserar på de kostnader 
som skiljer sig åt mellan alternativen med eller utan självtestning. Data 
insamlades genom enkäter till patienterna samt genom en genomgång av 
patientjournalerna.  
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Som utfallsmått användes kvalitetsjusterade levnadsår samt patienternas 
betalningsvilja för självtestningsutrustningen.  

2.4 Statistiska analyser 

Det här är en pilotstudie. På grund av ett litet patientunderlag kan vi inte påvisa 
statistiska skillnader om inte effekten är mycket stor. Data för QALY-vikter och 
betalningsvilja jämförs ändå före och efter genom t-test och med 95 procent 
signifikansnivå.  
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3. RESULTAT 
Tjugo patienter inkluderades i pilotstudien, varav en aldrig började med 
självtestning, och det var därför 19 patienter som ingick i analysen. Av dessa har 
16 patienter svarat på enkäten efter 6 månader (84 %) och 14 har svarat på 
enkäten efter 12 månader (74 %).  
 
Medelåldern vid baseline var 56 år (spridning från 35 till 84 år) och 67 procent 
var män. Den vanligaste behandlingsorsaken hos de inkluderade patienterna var 
mekanisk klaffprotes, följt av lungemboli, förmaksflimmer och bentrombos. 

3.1 Kliniska data 

På AK-mottagningen vid Linköpings Universitetssjukhus monitorerades 3 584 
patienter år 2011. Medelåldern var 72,4 år och 20 procent av patienterna var 
över 80 år. Monitorering genomfördes i medeltal var 3,6 vecka, vilket motsvarar 
14,44 besök per år. Andelen av behandlingstiden som var inom terapeutiskt 
intervall var 80,7 procent.  
 
Andel av behandlingstiden inom terapeutiskt intervall hos de inkluderade 19 
patienterna under studieperioden var mellan 57 och 100 procent, med ett medel 
på 86 procent. Antalet analyserade prov varierade mellan 8 och 29 stycken och 
var i medeltal 17,2.  Totalt under studieperiodens 12 månader inträffade mindre 
blödning hos 3 patienter, men inga tromboser kunde rapporteras. 

3.2 Kostnader i samband med besök på AK-
mottagning 

Data från patienternas enkäter vid baseline presenteras i tabell 1 – 3 nedan. I 
medeltal tog ett testtagningsbesök på AK-mottagningen 78 minuter (se tabell 1) 
och denna tid kan ses som en kostnad för patienterna eftersom de hade kunnat 
göra något annat den tiden. För 36 procent av patienterna var det arbetstid som 
används till detta (se tabell 2), och eftersom medellönen (brutto) var 28 048 
kronor i månaden så motsvarar detta 254 kronor per timme inklusive 
arbetsgivaravgifter och sociala avgifter om 45 procent. Kostnaden för 78 
minuter blir 330 kronor för de patienter som förlorar arbetstid. Om kostnaden 
för övriga, vilka alltså använder fritid, sätts till 30 procent av de som förlorar 
arbetstid, motsvarar detta cirka 100 kronor. I medeltal blir därför kostnaden för 
förlorad tid i samband med ett monitoreringsbesök 183 kronor.  
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Till detta ska läggas 11, 60 kronor som var den genomsnittliga kostnaden 
för patienterna att ta sig till AK-mottagningen. Detta är en underskattning 
eftersom de flesta antagligen inte inkluderat kostnaden för bilen, utan 
endast parkeringsavgifter etc. Totalt blir kostnaden för patientens tid och 
resa därför 195 kronor per monitoreringstillfälle. Denna kostnad kan undvikas 
helt genom självtestning (även om självtestning behöver verifieras med 
kontroller i sjukvården vid vissa tillfällen).  

Tabell 1. Data ifrån patienternas enkäter vid baseline 

Fråga N Medel 
(min - max) 

Std. 
avvikelse 

Hur många år har du använt Waran? 19 11,13 år 
(1,5 - 26,0) 

7,7 

Hur lång tid tar ett normalt testtagnings-besök 
vid AK-mottagningen? 

19 77,7 minuter 
(20 - 240) 

57,6 

Har du några kostnader till följd av att komma 
till AK-mottagningen? 

17 11,60 kronor 
(0 - 90) 

23,8 

Hur långt är det till AK-mottagningen? 16 7,9 km 
(0,3 - 28,0) 

7,2 

Vad är din nuvarande månadsinkomst (brutto)? 18 28 048 kr 
(2 840 - 70 000) 

17 537 
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Tabell 2. Kostnader för produktionsbortfall 
  
 N Ja Nej 
    
Yrkesarbetar du? 19 11 (57,9 %) 8 (42,1 %) 

    
Om du yrkesarbetar, innebär besöken på  
AK-mottagningen att du förlorar arbetstid? 

11 7 (63,6 %) 4 (36,4 %) 

    
Behöver någon följa med dig vid besöken på AK-
mottagningen? 

18 0  18 

 
 
Tabell 3. Kostnader för transport till AK-mottagningen 
 
 N Bil Kommunalt Cykel/ 

till fots 
     
Hur kommer du till AK-
mottagningen? 

17 10 (58,8 %) 2 (11,8 %) 5 (29,4 %) 

 
 
Utöver detta uppkommer kostnaden för test på AK-mottagningen, vilket 
kostnadsberäknats till cirka 200 kronor enligt tidigare studier [24]. Totalt kan 
därför varje besök på AK-mottagningen för den aktuella patientgruppen 
beräknas till 395 kronor.  

3.3 Kostnader för självtestning  

Kostnaden för CoaguChek XS var i studien cirka 6 000 kronor. Givet att den 
används i fem år (och därför skrivs av på 5 år) blir den årliga kostnaden 1 200 
kronor. Förutsatt att självtestning genomförs 17,2 gånger per år blir kostnaden 
per test cirka 70 kronor. Till detta ska läggas kostnaden för teststickor a 31,25 
kronor per kontroll (750 kronor för 24 stycken). Detta innebär att kostnaden per 
självtestning kan skattas till 101 kronor.  
 
Till detta ska läggas kostnaden för analys av testet och ordination av AVK-
läkemedel, vilket är 42 kronor enligt prislistan i sydöstra sjukvårdsregionen [25].  
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Övriga kostnader som ska adderas är kostnaden för information och träning, 
samt dubbel testning (självtestning plus test vid AK-mottagning) i början. SBU 
Alert har beräknat att patientundervisning, personalutbildning samt fem besök 
vid AK-mottagning i samband med uppstart av självtestning kostar 3 250 kronor 
[6]. Även denna kostnad kan i medeltal sägas vara relevant för en tidsperiod på 
5 år och kostnaden ska därför fördelas per test under denna period och beräknas 
därför till 37 kronor per genomfört test.  
 
Totalt beräknas därför självtestning kosta 180 kronor per tillfälle. Denna kostnad 
kan givetvis variera beroende på flera aspekter, men den ses som en ungefärlig 
skattning. 

3.4 Livskvalitet 

QALY-vikter för patienterna vid baseline var mellan 0,64 och 0,71 mätt med de 
tre olika metoderna (EQ-5D, EQ-VAS, SF-6D). Dessa nivåer är lägre än vad 
motsvarande åldrar har visat i populationsstudier [26]. QALY-vikterna stiger 
under de studerade 12 månaderna och är då mellan 0,70 och 0,78. I samtliga fall 
visar QALY-vikter skattade med VAS lägre vikter än de som är skattade genom 
EQ-5D eller SF-36.  
 
Tabell 4. QALY-vikter vid baseline, 6 månader och 12 månader 
 

QALY-vikt N Medel Std.  
avvikelse 

    
Baseline    
   EQ-5D 19 0,71 (0,03 - 1,0) 0,32 
   EQ-VAS 18 0,64 (0,17 - 1,0) 0,29 
   SF-6D 17 0,71 (0,00 - 0,93) 0,24 
    
6-månader    
   EQ-5D 16 0,77 (0,03 - 1,0) 0,31 
   EQ-VAS 16 0,68 (0,10 - 0,97) 0,27 
   SF-6D 16 0,77 (0,46 - 0,93) 0,15 
    
12 månader    
   EQ-5D 14 0,78 (0,09 - 1,0) 0,28 
   EQ-VAS 14 0,70 (0,29 - 0,99) 0,22 
   SF-6D 14 0,77 (0,58 - 0,93) 0,13 

 
QALY-viktsförändringen testas i tabell 5 för de patienter som svarat vid alla 
tillfällen. Enligt alla instrument stiger QALY-vikterna under perioden (med 
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omkring 0,1), men det är endast med VAS som förbättringen blir signifikant 
med 95 procent säkerhet, men övriga visar en samstämmig förbättring med 90 
procent säkerhet. 
 
Tabell 5. Parvisa test av QALY-viktsförändring  
 
 Skillnader i jämförelsen   

 Medel  Std. 
avvikelse 

Spridning  
(95 % CI) 

Frihets-
grader 

p-
värde  

EQ-5D 6 mån -  
EQ-5D baseline 0,06 0,15 -0,02 − 0,14 15 ,124 

EQ-5D 12 mån –  
EQ-5D 6 mån 0,03 0,24 -0,12 − 0,17 12 ,702 

EQ-5D 12 mån –  
EQ-5D baseline 0,09 0,19 -0,02 − 0,21 13 ,091 

EQ-VAS 6 mån –  
EQ-VAS baseline 0,07 0,16 -0,02 − 0,15  15 ,114 

EQ-VAS 12 mån - 
EQ-VAS 6 mån 0,03 0,13 -0,05 − 0,11 12 ,381 

EQ-VAS 12 mån - 
EQ-VAS baseline 0,10 0,15 0,01 − 0,19 12 ,031* 

SF-6D 6 mån -  
SF-6D baseline 0,08 0,22 -0,05 − 0,20 13 ,216 

SF-6D 12 mån - 
SF-6D 6 mån 0,01 0,05 -0,01 − 0,04 12 ,296 

SF-6D 12 mån - 
SF-6D baseline 0,10 0,20 -0,02 − 0,22 12 ,092 

*=<0,05 
 
 
I tabell 6 redovisas att 11 av patienterna är mycket nöjda med självtestningen 
med CoaguChek XS medan 1 patient var missnöjd. Ungefär samma 
svarsfördelning har frågan om CoaguChek XS sparar tid för patienterna visat 
(tabell 7).  
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Tabell 6. Nöjdhet 
 
Hur nöjd är du hittills med 
självtestningen med CoaguChek? N Mycket 

nöjd 
Ganska 

nöjd 
Inte alls 

nöjd 

     
Svar efter 6 månader 16 11 

(68,8%) 
4 

(25,0%) 
1 

(6,3%) 
     
Svar efter 12 månader 14 11 

(78,6%) 
2 

(14,3%) 
1 

(7,1 %) 

 
 
Tabell 7. Sparar självtestning tid för patienterna? 
 
Sparar du tid genom självtestning med 
CoaguChek? N Ja Nej Vet inte 

     
Svar efter 6 månader 16 14 

(87,5%) 
1 

(6,3%) 
1 

(6,3%) 
     
Svar efter 12 månader 14 13 

(92,9%) 
0 1 

(7,1%) 

 

3.5 Betalningsvilja 

Alla patienter var beredda att betala åtminstone 6 000 kronor för sin CoaguChek 
XS vid baseline (eftersom de faktiskt gjorde det) och betalningsviljan var då i 
medeltal 11 526 kronor. Efter 12 månader har betalningsviljan sjunkit till 6 490 
kronor i medel, vilket är en signifikant förändring (p=0,004). Endast drygt 
hälften har besvarat enkäten efter 12 månader, men den lägre betalningsviljan är 
signifikant även om man endast följer de personer som svarat vid båda 
tillfällena.  
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Tabell 8. Patienternas betalningsvilja 
 

Betalningsvilja för CoaguChek N Medel  
(min - max) 

Std. 
avvikelse 

    

Baseline 19 11 526 kr 
(6 000 - 30 000) 5 957 

12 månader 10 6 490 kr 
(2 400 - 15 000) 3 754 

 
  
Även om betalningsvilja har gått ner så verkar individernas preferenser för 
självtestning med CoaguChek XS åtminstone motsvara dess kostnad, dvs. över 
dess pris på cirka 6 000 kronor. Eftersom betalningsviljan hos motiverade 
patienter torde täcka kostnaden för utrustningen så är det utifrån ett samhälleligt 
perspektiv lönsamt att investera i CoaguChek XS till denna grupp av patienter.  

3.6 Kostnadseffektivitet 

 
I avsnitt 3.2 beräknades kostnaden per besök på AK-mottagningen för de 
aktuella patienterna innan studien startade vara 395 kronor per person. Denna 
kostnad inbegriper kostnader för provtagning, analys och dosering men även 
kostnader för att ta sig till mottagningen samt produktionsbortfall för de 
patienter som avstår arbetstid (samt förlust av fritid för övriga) för att besöka 
AK-mottagningen. I samma avsnitt beräknades också kostnaden per test för 
självtestning med CoaguChek XS till 180 kronor. Självtestning förväntas 
därmed leda till besparingar för samhället i stort. Även utan patientens kostnader 
och produktionsbortfall förväntas självtestning leda till besparingar.  
 
I avsnitt 3.4 sågs att det fanns tendenser till att livskvaliteten hade förbättrats 
efter 12 månader genom självtestning, men att detta endast var signifikant mätt 
med EQ-VAS. Eftersom det dessutom inte fanns någon kontrollgrupp går det 
inte att tillmäta denna tendens något värde.  
 
Eftersom kostnaderna är lägre och effekterna förväntas vara likvärdiga är 
självtestning antagligen en kostnadseffektiv åtgärd. Eftersom det dessutom har 
visats att det finns en samhällelig betalningsvilja för utrustningen stärker detta 
resultatet att självtestning är kostnadseffektivt hos den studerade patientgruppen. 
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4. DISKUSSION 
I denna pilotstudie har hälsoekonomiska aspekter avseende självtestning av oral 
antikoagulantia (AVK-läkemedel) studerats hos motiverade patienter som själva 
betalade för utrustningen. Rapportens resultat tyder på att självtestning leder till 
lägre kostnader, samt en tendens till förbättrad livskvalitet för patienterna. Inga 
kliniska skillnader har påvisats. Detta gör att självtestning förefaller vara en 
kostnadseffektiv åtgärd hos den studerade patientgruppen.   
 
I studien har endast 20 patienter studerats, och uppföljningsdata finns endast på 
14 patienter. Det låga antalet patienter gör att resultatets giltighet för större 
patientgrupper kan diskuteras. Bortfallet har inte analyserats fullt ut, men det 
förefaller inte vara enbart de som varit missnöjda. Det är också viktigt att 
påminna sig att patienterna i studien var motiverade för självtestning och relativt 
unga i förhållande till hela patientgruppen som behandlas med oral 
antikoagulantia.  
 
Studien begränsades till att enbart studera peroral antikoagulationsbehandling 
med Waran®/warfarin, eftersom detta fortfarande är det vanligast använda 
perorala AVK-läkemedlet. Sedan en tid tillbaka har dock flera nya perorala 
antikoagulantia kommit (dabigatran, arivoxaban, apixaban), vilka samtliga visat 
sig vara kostnadseffektiva i jämförelse med Waran®/warfarin hos patienter med 
förmaksflimmer och risk för systemisk tromboembolism [27-30]. Eftersom de 
nya antikoagulantia läkemedlen inte kräver INR-kontroller borde dessa 
utvärderas mot kombinationen Waran®/warfarin och självtestning.   

Kostnader 
Kostnaderna har beräknats utifrån ett samhällsperspektiv, vilket innebär att alla 
relevanta kostnader som belastar vården, patienten och samhället är inkluderade. 
Eftersom den studerade gruppen till stor del är förvärvsarbetande och behöver ta 
ledigt från arbetet för att genomföra test vid AK-mottagning så leder detta till 
samhälleliga kostnader till följd av förlorad produktion. Studien har visat att 
självtestning med CoaguChek XS förväntas leda till besparingar för samhället. 
 
Det finns flera begränsningar med de kostnadsberäkningar som genomförts. 
Delvis är det osäkert hur många teststickor som behöver användas vid 
självtestning, och dessa kostar 31,25 kronor styck. Delvis är det inte säkert att de 
priser som används för analys av prov samt test vid AK-mottagningen motsvarar 
de verkliga samhälleliga kostnaderna för detta. Dessutom är det svårt att beräkna 
produktionsbortfallets värde, framförallt för de patienter som inte är i formellt 
arbete.  
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Den besparing som är beräknad i den här rapporten är dock så stor att de 
nämnda begränsningarna inte borde kunna påverka vår preliminära slutsats att 
självtestning med CoaguChek XS leder till besparingar på sikt.  

Livskvalitet 
Livskvalitet har i den här studien mätts med QALY-vikter, skapade genom tre 
olika metoder. De olika metoderna har visat sig ge delvis olika svar, men 
samtliga visar en förbättring (eller tendens till förbättring) under de studerade 12 
månaderna. Majoriteten av de studerade patienterna har dessutom visat sig vara 
nöjda med självtestningen efter 6 respektive 12 månader. Dessa resultat är starka 
med tanke på hur liten patientgruppen i studien var. Eftersom studien inte har 
genomförts med en jämförbar kontrollgrupp går det dock inte att utesluta att det 
finns någon extern faktor som påverkat livskvaliteten. 

Betalningsvilja 
Att mäta effekter av behandlingar i betalningsvilja är ofta rekommenderat i 
teorin men svårt i praktiken. Det finns risk för bias av olika anledningar vilket 
gör att svaren ofta inte är tillförlitliga. Patienterna i den här studien har 
antagligen inte haft starka incitament för att överdriva sin betalningsvilja, då de 
redan har köpt den produkt som det frågas om. I studien har betalningsviljan 
åtminstone varit 6 000 kronor i början av studien, men betalningsviljan 
beräknades till 11 500 kronor i genomsnitt. Efter ett år hade betalningsviljan 
sjunkit till 6 500 kronor.  
 
Det är möjligt att den högre betalningsviljan vid baseline var ett resultat av stora 
förväntningar, som efter ett år bytts ut mot egen erfarenhet. Ett annat skäl kan 
vara att olika metoder användes vid de olika tillfällena (intervju vid baseline, 
enkät vid 12 månaders uppföljning), vilket kan ha påverkat resultaten. Vid båda 
tillfällen överstiger betalningsviljan dock den direkta kostnaden för CoaguChek 
XS.  
 
Det är ofta problematiskt att studera betalningsviljan för olika teknologier inom 
hälso- och sjukvården, med risk för stor bias som följd. När det gäller 
CoaguChek XS är detta dock en medicinteknisk produkt vilket kan lämpa sig 
bättre för egen betalning jämfört med läkemedel eller klinisk procedur då det är 
lätt att själv se de omedelbara konsekvenserna av utrustningen. I det här fallet 
har patienterna dessutom betalat själva för utrustningen varför man med säkerhet 
vet att betalningsviljan var minst 6 000 kronor vid baseline. Slutligen 
genomfördes kontrollfrågor vid frågan om betalningsviljan där patienterna 
ombads tänka på att det var verklig betalningsvilja med deras egna pengar som 
det frågades om. 
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Kostnadseffektivitet 
Kostnadseffektivitet är alltid ett relativt begrepp. Med det menas att kostnader 
och effekter av en behandling har jämförts med en annan behandling. Den här 
studien har visat att självtestning av peroral antikoagulantia med AVK-
läkemedel är kostnadseffektivt i jämförelse med test vid AK-mottagning. SBU 
Alert kom redan 2007 också fram till att självtestning kan anses vara 
kostnadsbesparande från ett samhällsekonomiskt perspektiv, och de skriver att 
det blir mer gynnsamt om behandlingen pågår under lång tid och om patienterna 
har hög alternativkostnad [6]. En studie ifrån England kom däremot till 
slutsatsen att självtestning inte var kostnadseffektivt, trots att det gav lägre risk 
för tromboemboliska händelser [19]. Skillnaden i resultat kan bero på att i vår 
studie ingår fler yngre, högt motiverade, patienter, men det kan även bero på att 
kostnader för test vid AK-mottagning skiljer sig åt mellan länderna.  
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5. SLUTSATSER 

• I studien har en likvärdig klinisk behandling avseende tid inom 
terapeutiskt intervall (TTR) och risk för blödningar och tromboemboliska 
händelser iakttagits avseende självtestning alternativt genom AK-
mottagning. Studien är dock för liten och saknar extern kontroll för att 
säkerställa detta. 
 

• Kostnaden per test blir lägre genom självtestning jämfört med test vid 
AK-mottagning. Eftersom självtestning kräver initiala kostnader är 
kostnaden högre på kort sikt.  
 

• Samtliga instrument som mäter hälsorelaterad livskvalitet i form av index 
(EQ-5D, EQ-VAS, SF-6D) i studien visade en tendens till förbättrad 
livskvalitet 12 månader efter självtestningen började.  

 
• Patienternas betalningsvilja var 11 526 kronor inför starten av 

självtestning men hade sjunkit till 6 490 kronor efter 12 månader. 
 

• Studiens resultat tyder på att självtestning av Waran® eller warfarin är 
kostnadseffektivt i jämförelse med testning vid AK-mottagning. Dessa 
resultat gäller hos den studerade patientgruppen som bestod av relativt 
unga patienter med hög motivation för självtestning. Det är inte givet att 
resultatet skulle bli det samma om ett genomsnitt av patienter som idag 
behandlas med Waran® eller warfarinbehandling skulle studeras.  
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Bilaga 1, Information om studie och medgivande 

Information om studie 
”En pilotstudie av självmonitorering av oral antikoagulantia vid Linköpings 

Universitetssjukhus” 
 
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) är en avdelning på Institutionen för 
medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings Universitet. Vid denna avdelning drivs ett 
forskningsprojekt som handlar om självmonitorering av Waran istället för att göra det vid en 
AK-mottaning. Syftet med studien är att studera om självtestning med hjälp av CoaguChek 
hos individer som använder Waran leder till liknande kliniska effekter (tid inom terapeutiskt 
intervall) som testning hos AK-mottagning, samt till samhällsekonomiska vinster.  
 
Om du kan tänka dig att vara med i vår studie får du svara på tre enkäter som vardera tar 
ungefär 10 minuter att svara på. Dessutom kommer en intervju om cirka 5 minuter att 
genomföras vid dessa tre tillfällen. 
 
Ansvarig huvudman för projektet är Linköpings Universitet. 
Vi finner det viktigt att poängtera att: 
 

• Det är helt frivilligt att deltaga i studien och du bestämmer själv om du vill vara med 
eller inte.  

• Du i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) har rätt att ansöka om information 
om vilka uppgifter vi registrerat på dig och få rättelse av eventuella felaktigheter. 

• Du kan avbryta ditt deltagande när som helst 
• Om du väljer att inte vara med, påverkar inte detta din möjlighet till vård eller andra 

insatser. 
 
De uppgifter vi får fram kommer att hållas konfidentiellt och kommer endast att finnas 
tillgängliga för projektgruppens medlemmar. Du kommer inte att kunna identifieras i 
presentationen av resultaten. 
 
För mer information eller kontakt: 
 
Lars-Åke Levin, docent 
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 
Linköpings Universitet 
Telefon: xxx 
 
Thomas Davidson, doktorand 
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 
Linköpings Universitet 
Telefon: xxx 
 
Anders Bergström, läkare 
Kardiologiska kliniken 
Universitetssjukhuset i Linköping 
Telefon: xxx 
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Deltagare till studien 
 
Jag har blivit muntligt och skriftligt informerad om projektet ”En pilotstudie av 
självmonitorering av oral antikoagulantia vid Linköpings Universitetssjukhus”. 
 
Jag har också fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta mitt deltagande. 
 
Jag samtycker härmed till att deltaga i projektet ”En pilotstudie av självmonitorering av oral 
antikoagulantia vid Linköpings Universitetssjukhus”.  
 
 
Datum______________________________________________   
 
 
Namnteckning________________________________________ 
 
 
Förtydligande namn____________________________________ 
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Bilaga 2, Enkät till patienterna vid baseline 

Pilotstudie av självtestning av oral antikoagulantia vid 
Linköpings Universitetssjukhus 
 
Hej.  
 
Linköpings Universitet, i samarbete med kardiologiska kliniken på Linköpings 
Universitetssjukhus, genomför en studie angående självtestning av det 
blodförtunnande läkemedlet Waran. Syftet med studien är att ta reda på om 
självtestning genererar samma kliniska effekter som testning vid AK-
mottagning, samt att avgöra om självtestning kan anses vara kostnadseffektivt.  
 
Du har accepterat att vara med i en pilot-studie om självmonitorering av Waran, 
och vi ber dig därför svara på denna enkät. Ingen utomstående kommer att få 
veta hur just du har svarat och uppgifterna behandlas konfidentiellt.  
 
Vi är medvetna om att några av frågorna liknar varandra, men det är av stor vikt 
att du ändå svarar på alla. De ingår nämligen i olika instrument och behöver 
därför ställa på just det sätt som görs i den här enkäten. Enkäten beräknas ta 
ungefär 10 minuter att svara på.  
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1. Datum__________________ 
 
2. Personnummer_____________________ 
 
3. Hur många år har du använt Waran? __________________år 
 
4. Hur lång tid tar ett normalt testningsbesök vid AK-mottagningen 
(inkludera resa, väntetid och besökstid)?  

_____________minuter 
 
           Ja Nej 
5. Yrkesarbetar du?                 
 
6. Om du svarade ja på fråga 5, innebär besöken på AK-mottagningen 
att du förlorar arbetstid?  

  Ja 
  Nej 
  Delvis 
  Ej aktuellt 
 

7. Behöver någon följa med dig vid besöken på AK-mottagningen?  
 

  Ja 
  Nej 

 
8. Hur kommer du till AK-mottagningen 
 

  Bil 
  Kommunalt 

     Cykel / till fots 
 
9. Har du några kostnader till följd av att komma till AK-mottagningen 
utöver patientavgiften (ex parkeringsbiljett, bussbiljett etc)? 
     
    Ja, cirka ________kr 
    Nej 
 
10. Hur långt är det till AK-mottagningen?______________km  
 
11. Vad är din nuvarande månadsinkomst (brutto)? _____________kr 
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    Livskvalitetsinstrument EQ-
5D 
 
Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så här ), vilket 
påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag. 
 
 
 
Rörlighet 
Jag går utan svårigheter    
Jag kan gå men med viss svårighet    
Jag är sängliggande    
 
 
Hygien 
Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning   
Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv    
Jag kan inte tvätta eller klä mig själv    
 
 
Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier,  
hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) 
Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter      
Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter  
  
Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter    
 
 
Smärtor/besvär 
Jag har varken smärtor eller besvär    
Jag har måttliga smärtor eller besvär    
Jag har svåra smärtor eller besvär    
 
 
Oro/nedstämdhet 
Jag är inte orolig eller nedstämd    
Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning    
Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd    
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Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett 
hälsotillstånd är, finns den termometer-
liknande skalan till höger. På denna har Ditt 
bästa tänkbara hälsotillstånd markerats med 
100 och Ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd 
med 0. 
 
Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra 
eller dåligt Ditt hälsotillstånd är, som Du själv 
bedömer det. Gör detta genom att dra en linje 
från nedanstående ruta till den punkt på skalan 
som markerar hur bra eller dåligt Ditt 
nuvarande hälsotillstånd är. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditt 
nuvarande 

hälsotillstånd 

9 0 

8 0 

7 0 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

100 

Sämsta 
tänkbara 
tillstånd 

0 

Bästa 
tänkbara 
tillstånd 
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Bilaga 3. Intervjuformulär för att studera patienternas 
betalningsvilja 

Betalningsvilja  
 
Fråga 1. 
 
Jag kommer nu att ställa några frågor som rör din värdering och betalningsvilja 
för självtestning av waran.  
 
Du kommer att betala ________ kr för din självtestningsutrustning 
(CoaguChek).  
 
Föreställ dig att den hade kostat 10.000 kr, skulle du då ändå velat köpa den?  
Ja      gå högre längs budgivningsskalan 
Nej      gå lägre längs budgivningsskalan 
 
Budgivning 
 

 
Du skulle alltså vara villig att betala _________kr för din 
självtestningsutrustning. Detta innebär att du skulle behöva ta _________kr ur 
din egen kassa. 
 
Håller du fortfarande fast vid ovan angivna summa? 
Ja      Slut på enkäten 
Nej      gör om frågan enligt fråga 2 på nästa sida 

Kronor Ja Nej 
   
6.000   
7.000   
8.000   
9.000   
   
11.000   
12.000   
15.000   
20.000   
25.000   Om patienten är villig att betala 25.000:- 

fråga: Hur mycket är du beredd att betala? 
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Betalningsvilja 
 
Fråga 2.  
 
Du kommer att betala ________ kr för din självtestningsutrustning 
(CoaguChek).  
 
Föreställ dig att den hade kostat 10.000 kr, skulle du då ändå velat köpa den?  
 
Ja      gå högre längs budgivningsskalan 
Nej      gå lägre längs budgivningsskalan 
 
 
Budgivning 
 
Kronor 

 
 
 
 

 Ja Nej 
   
6.000   
7.000   
8.000   
9.000   
   
11.000   
12.000   
15.000   
20.000   
25.000   Om patienten är villig att betala 25.000:- 

fråga: Hur mycket är du beredd att betala? 
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