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Sammanfattning	

Bakgrund: Syftet med hälso- och sjukvården kan sägas vara att få ut så mycket 
hälsa som möjligt av tillgängliga resurser. Kostnadseffektivitet med kvalitetsjusterade 
levnadsår, QALYs, används som effektmått för att bedöma insatser gjorda inom 
hälso- och sjukvården. Syftet med hälso- och sjukvården kan dock vara bredare än att 
bara maximera effektivitet. Om så är fallet kan hänsyn tas till både effektivitet och 
fördelning av hälsa. Det senare kan göras genom att väga in behov när resurser ska 
fördelas. Hur bedöms då storleken av ett behov? Varje sjukdomstillstånd är 
förknippat med ett behov som skiljer sig mellan olika sjukdomar. I denna studie skall 
tre metoder för att göra en bedömning av behovet undersökas; Fair Innings, 
Absolute QALY Shortfall och Proportional QALY Shortfall. Det finns idag få studier 
som undersökt dessa metoder med data från tillgängliga ekonomiska utvärderingar. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka och jämföra behovsgraden för två 
sjukdomar för att se hur behovsgraden skiljer sig åt beroende på val av metod. Vidare 
är syftet att även belysa och diskutera etiska och praktiska implikationer för 
prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvård utifrån vald metod för att bedöma 
behov. 
 
Genomförande: För att beräkna behovsgraden med de tre metoderna behöver det 
totala antalet QALYs beräknas för sjukdomsgrupperna samt för normalpopulationen. 
Det totala antalet QALYs beräknas utifrån modeller över sjukdomarna, livslängdsdata 
från SCB samt kvalitetsjusterade livskvalitetsvikter från en större tvärsnittsstudie. 
Behovsgraden utgörs av differensen mellan sjukdomsgruppen och 
normalpopulationen. 

Slutsats: En individ som föds i Sverige idag kan förvänta sig ungefär 70 år i full 
hälsa under sin livstid. Behovsgraden skiljer sig åt mellan sjukdomsgrupperna 
beroende på val av metod. Prioriteringen mellan metoderna är dock densamma, 
förutom för Proportional QALY Shortfall som ger högre prioritet till äldre. Att 
implementera metoderna för skattning av behovsgrad i praktiken är svårt utifrån de 
krav som den etiska plattformen sätter upp för hälso- och sjukvården i Sverige. 

Nyckelord: Hälsoekonomi, Fair Innings, Absolute QALY Shortfall, Proportional 
QALY Shortfall, Behov, Behovsgrad 



  

Abstract	
Background: It may be argued that the purpose of the health care sector is to 
achieve as much health as possible with the available resources. Cost-effectiveness 
analysis with Quality-Adjusted Life Years, QALYs, as a measurement is used for 
evaluating the value of treatments in health care. But the purpose of health care can 
be more than maximizing health (efficiency). If so, distribution of health may also be 
considered when allocating scarce resources. This can be achieved by incorporating 
severity of disease into decision making alongside effectiveness. In this thesis we 
investigate need for different diseases. Three methods for quantifying need were 
considered; Fair Innings, Absolute QALY Shortfall and Proportional QALY Shortfall. 
Today there are only a few studies available that has investigated these methods 
empirically. This study will use data from available economic evaluations to quantify 
the need. 

Aim: The aim of this study is to quantify and compare the required level of need for 
two different diseases, and investigate how the choice of method affects the estimated 
need. Furthermore, the aim is to highlight and discuss the ethical and practical 
implications for priority decisions made in health care based on effectiveness and 
need. 

Methods: In order to quantify need with the three methods, the total expected 
QALYs were calculated for two different disease groups and the normal population. 
The total amount of QALYs was calculated based on decision-analytical models 
estimating disease progression, mortality data from SCB and quality adjustment 
weights from a larger cross- sectional study. The difference between QALYs in the 
disease groups and the normal population is the quantified need.   

Conclusion: Individuals born in Sweden today can expect about 70 years of full 
health during their lifetime. The degree of need depends on chosen method. The 
prioritizing order is the same for all methods, except for Proportional QALY Shortfall 
that gives higher priority to the elderly. Implementing these methods in decision-
making has to take the ethical platform into consideration and the current study 
addresses issues associated with this. 

Key words: Health economics, Fair Innings, Absolute QALY Shortfall, Proportional 
QALY Shortfall, Need, Degree of need	  
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1 Inledning	
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar där behovet av sjukvård är stort 
men de ekonomiska resurserna är begränsade, vilket ökar kravet på effektivt 
utnyttjande av de tillgängliga resursernas (Carlsson & Tinghög, 2013). Sjukdomar är 
förknippade med olika behov och dessa ska beaktas när hälso- och sjukvårdens 
resurser ska fördelas. I denna studie ska behovsgraden, som utgörs av skillnaden 
mellan sjukdomsgruppens och normalpopulationens hälsa, kvantifieras för 
sjukdomarna Akut koronart syndrom (AKS) och Bukaortaaneurysm (AAA) genom tre 
metoder; Fair Innings, Absolute QALY Shortfall och Proportional QALY Shortfall. 
Kvantifiera behov och jämföra olika metoder har tidigare gjorts i Norge, bland annat 
de metoder som denna studie kommer undersöka (NOU 2014:12). I denna studie 
appliceras dessa metoder på svenska förhållanden och jämför hur den skattade 
behovsgraden påverkas av metodval samt vilka konsekvenser det kan få att 
implementera dem i praktiskt beslutsfattande. 
 

1.1 Bakgrund	

En viktig målsättning med hälso- och sjukvården är att få ut så mycket hälsa som 
möjligt ur de resurser som finns att tillgå, vilket kräver prioriteringar när 
vårdbehovet är större än tillgängliga resurser (Bernfort, 2009). Enligt 1 kap. 2§ i 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall all hälsa och sjukvård ges på lika 
villkor i hela landet. Med knappa resurser och prioriteringar som följd behövs ett 
regelverk som säkerställer jämlik vård för alla. (SFS 1982:763) Den etiska 
plattformen skapades för att tydliggöra de principer som den svenska sjukvården 
bygger på och sätter dess ramar. De tre principer som den etiska plattformen 
innehåller är människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen. Principerna är lexikaliskt1 ordnade, 
människovärdesprincipen är överordnad de andra två samtidigt som behovs- och 
solidaritetsprincipen är överordnad kostnadseffektivitetsprincipen 
(Prioriteringsutredningen, 1995). 
 

																																																													
1 Lexikaliskt ordnade innebär att den första principen har prioritet före den andra och så vidare. 
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Den etiska plattformen ska ge vägledning för de beslut som fattas inom vården, 
samtidigt som Sandman & Tinghög (2011) diskuterar de avväganden och motsägelser 
som finns i plattformen. Det råder inga tvivel om att vård ransoneras i Sverige, både 
på mikro- och makronivå, men den etiska plattformen tydliggör inte i tillräcklig 
utsträckning vad som ska prioriteras. En definition av vårdrelaterade prioriteringar 
är därför behövlig. Liss (2004) definierar prioriteringar som att rangordna eller välja 
ut, samt påpekar att prioriteringar kan göras på olika nivåer. Alla val är däremot inte 
prioriteringar. Att exempelvis välja bort en behandling som inte ger någon nytta är 
inte en prioritering.  
 
Behovs- och solidaritetsprincipen säger att individer med störst behov ska ges vård 
först samt att behovet skall bedömas utifrån sjukdomens svårighetsgrad och 
varaktighet (Prioriteringsutredningen, 1995). Kostnadseffektivitetsprincipen medger 
att sjukvården skall utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt, samtidigt är 
principen underordnad vilket gör att den endast skall användas i val av åtgärder inom 
samma sjukdom. Detta är en tolkning av den etiska plattformen som bland annat 
Engström (2015a och 2015b) företräder. Sandman et al. (2015) menar dock att 
behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen idag är mer 
jämställda. Detta efter den proposition som låg till grund för bildandet av Tandvårds- 
och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som menar att “Kostnadseffektivitetsprincipen 
innebär att en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa 
och förhöjd livskvalitet, bör eftersträvas vid val mellan olika verksamheter och 
åtgärder” (Proposition 2001/02:63 s.44). Sandman et al. (2015) menar att det gör att 
hänsyn måste tas till hälsoförluster som kommer av att annan vård prioriteras bort.  
 
När kostnadseffektiviteten hos olika behandlingar skall utvärderas används vanligen 
effektmåttet kvalitetsjusterade levnadsår, QALYs, som tar hänsyn till både livslängd 
och livskvalitet. Om kostnadseffektiviteten skall maximeras bör resurserna fördelas 
så att antalet QALYs maximeras. Fokus på enbart kostnadseffektivitet bortser dock 
från sjukdomens behovsgrad, vilken tas i beaktande när vårdbeslut fattas. Tre 
metoder som kan användas för att kvantifiera behovsgrad är Fair Innings, Absolute 
QALY Shortfall och Proportional QALY Shortfall (Williams, 1997; Nord & Johansen, 
2014). Att beräkna behovsgraden med metoden Fair Innings kräver att 
normalpopulationens förväntade hälsa beräknas, en fair inning. En fair inning är 
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summan av totala antalet QALYs under ett helt liv. Behovsgraden är de QALYs 
sjukdomsgruppen förlorar jämfört med den beräknade fair inningen. Williams (1997) 
argumenterar för metoden Fair Innings, och beräknar vad en fair inning är. Utifrån 
socioekonomisk bakgrund beräknas en fair inning uppgå till 66 QALYs för de med 
högst socioekonomisk status medan lägre socioekonomisk status ger en fair inning på 
57 QALYs. Med Fair Innings tas hela livets hälsa i beaktande när behovet av vård 
fastställs. (Williams, 1997) Absolute QALY Shortfall och Proportional QALY Shortfall 
bygger på den nuvarande hälsan fram till förväntad död, och tar inte hänsyn till 
tidigare hälsa när behovsgraden för en sjukdom ska skattas (Stolk et al., 2004; Nord 
& Johansen, 2014). 
 
De sjukdomar vars behovsgrad ska skattas i denna studie är Akut koronart syndrom 
(AKS) och Bukaortaaneurysm (AAA). AKS är en så kallad kranskärlssjukdom som 
ofta benämns som hjärtinfarkt och är den vanligaste orsaken till akutsjukvård i 
Sverige. Av alla patienter som uppsöker akutsjukvård för bröstsmärtor är det ungefär 
15-20 procent som lider av AKS (Ernfridsson & Ekelund, 2005). Faktorer som kan 
påverka om individer drabbas är bland annat kön, ålder och gener. Både Overbaugh 
(2009) och Ernfridsson & Ekelund (2005) pekar på att män löper en större risk att 
drabbas av AKS. AAA är en bråckbildning på stora kroppspulsådern, som sker 
nedanför de artärer som leder till njurarna (Hjärt- & Lungfonden, 2015a). Sjukdomen 
är fem gånger vanligare hos män än hos kvinnor och sex till åtta procent av alla män 
över 65 år har en förstoring av bukaortan (Wanhainen et al., 2006). AAA är en 
sjukdom som sällan ger några symptom före en allvarlig händelse inträffar, vilket gör 
att dödligheten vid ett brustet bukaortaaneurysm är cirka 50 procent. (Hjärt- & 
Lungfonden, 2015b) Faktorer som ökar risken att drabbas av sjukdomen är speciellt 
rökning, men även arvsanlag, matvanor, övervikt samt högt blodtryck kan påverka 
(Touminen, 2016).  

 
Metoderna Fair Innings, Absolute- och Proportional QALY Shortfall har sällan 
tidigare operationaliserats i praktiken och jämförelser av dess utfall har gjorts 
enstaka gånger. Metoderna används inte idag i praktisk hälso- och sjukvård vilket gör 
att denna studie kommer visa på de implikationer metoderna ger upphov till. Studien 
ger även ett konkret kunskapsbidrag där skattningar av behov erhålls baserat på 
svenska förhållanden. Studien initierar även en diskussion kring metodernas utfall av 
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behovsgrad för olika sjukdomsgrupper och belyser således den komplexitet som finns 
kring behov samt de prioriteringsbeslut som fattas inom hälso- och sjukvården.  

1.2 Syfte	

Syftet med studien är att undersöka och jämföra behovsgraden för två sjukdomar och 
se hur behovsgraden skiljer sig åt beroende på val av metod. Vidare är syftet att 
belysa och diskutera etiska och praktiska implikationer för prioriteringsbeslut som 
fattas inom hälso- och sjukvård utifrån vald metod för att bedöma vilket behov som 
finns.  

1.3 Forskningsfrågor	

• Hur många år i full hälsa motsvarar en fair inning skattad på svenska 
förhållanden? 

• Hur påverkas bedömningen av behov för sjukdomen Akut koronart 
syndrom när Fair Innings, Absolute QALY Shortfall samt Proportional 
QALY Shortfall tillämpas? 

• Hur påverkas bedömningen av behov för sjukdomen Bukaortaaneurysm 
när Fair Innings, Absolute QALY Shortfall samt Proportional QALY 
Shortfall tillämpas? 

• Vilka etiska och praktiska implikationer uppstår vid användning av Fair 
Innings, Absolute QALY Shortfall samt Proportional QALY Shortfall vid 
bedömning av behov i prioriteringssituationer? 
 

1.4 Genomförande	

För att undersöka hur olika metoder påverkar bedömningen av behov så kommer 
sjukdomsspecifik data för Akut koronart syndrom och Bukaortaaneurysm hämtad 
från Nikolic et al., 2012; Henriksson et al., 2014 och Henriksson & Lundgren, 2005 
användas. Studien har en kvantitativ ansats. Utifrån antaganden för varje metod 
kommer behovsgraden beräknas och jämföras mellan sjukdomsgrupperna för att 
undersöka vilka etiska och praktiska implikationer metoderna har. 
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1.5 Avgränsningar	

I den praktiska tillämpningen av metoderna kommer vi att avgränsa oss till svenska 
förhållanden. Metoderna som valts i denna studie har valts utifrån överensstämmelse 
med faktiskt gjorda prioriteringar undersökta av Stolk et al., (2005). Utifrån denna 
studie har Fair Innings, Absolute- och Proportional QALY Shortfall valts. För att 
möjliggöra studien har sjukdomsgrupper valts baserat på de datamaterial som fanns 
att tillgå från studier som tidigare genomförts på avdelningen för Hälso- och 
sjukvårdsanalys vid Linköpings Universitet.  

 

  



 16 

2 Teori	

2.1 Effektivitet	

Inom hälso- och sjukvården är det naturligt att eftersträva maximering av hälsa, om 
målet är att utnyttja resurserna effektivt (Wagstaff, 1991). För att säkerställa att 
resurser utnyttjas effektivt undersöks kostnadseffektiviteten, där kostnader som är 
förknippade med en viss åtgärd sätts i proportion till hälsoutfallet. 
Kostnadseffektivitetsanalys används framförallt i situationer där beslutsfattare har en 
given budget och överväger mellan ett begränsat antal alternativ (Drummond et al., 
2015). 

Om hälsa definieras i termer av kvalitetsjusterade levnadsår, QALYs, blir samhällets 
hälsa totala summan av QALYs. QALYs är ett mått som tar hänsyn till både livslängd 
och livskvalitet och möjliggör jämförelser mellan olika sjukdomstillstånd. Genom att 
vikta förväntad livslängd med förväntad livskvalitet ges en individs totala hälsa i 
termer av QALYs. Förväntad hälsa ökar med de antal år som en patient kan dra nytta 
av den hälsoförbättring som ges av en behandling (Wagstaff, 1991). 
Livskvalitetsvikter kan anta ett värde mellan noll och ett, där ett är full hälsa och noll 
är död. De årliga livskvalitetsvikterna multipliceras med den förväntade livslängden 
och ger kvalitetsjusterad livslängd, QALYs (Henriksson och Burström, 2006). I figur 
2.1 illustreras ett exempel för en individ som först lever ett år i full hälsa, och sedan 
ett år med en hälsa motsvarade 0,5 QALYs, vilket innebär att hälsotillståndet 
halverats från föregående år. Totalt har individen fått 1,5 QALYs under livstiden. 

	

Figur	2.1	QALY-utveckling	över	tid	

 

1	 2	 3	
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För en individ som drabbas av ett plötsligt sjukdomsfall kan både livskvaliteten och 
den förväntade livslängden förändras. Därmed påverkas individens förväntade 
QALYs, som även påverkas av om nödvändig behandling ges för att skapa bättre 
förutsättningar för individen. Drummond et al. (2015 s.128) har skattat fall där totala 
förväntade QALYs har förbättrats för individer under en livsperiod beroende på 
vilken behandling som gavs när sjukdom uppstod. Exempelvis har de funnit att en 
njurtransplantation gav en ökning med 25 procent i QALYs jämfört med en 
dialysbehandling. I figur 2.2 ses en individ som utan behandling får en lägre 
livskvalitetsnivå samt förväntas dö tidigare, men att samma individ med behandling 
skulle få högre livskvalitet och samtidigt förväntas leva längre. Differensen mellan de 
två kurvorna (A och B) visar de QALYs som individen får med behandling, vilket är 
en följd av ökad livskvalitet och den längre förväntade livslängden som behandling 
medför. 

	

Figur	2.2	QALY-vinst	med	behandling	

 

För att maximera antalet QALYs används kostnadseffektivitetsanalys. Genom 
kostandseffektivitetsanalys beräknas kostnaden för en vunnen QALY, vilket möjliggör 
maximering av QALYs genom att implementera kostnadseffektiva behandlingar. En 
strikt tillämpning av effektivitetskriteriet säger ingenting om fördelning av hälsan, 
utan det är den etiska plattformen som finns i Sverige som fokuserar på att hälsan 
även skall vara jämlikt fördelad. Genom att beakta det vårdbehov som finns och inte 
enbart fokusera på effektivitet, det vill säga maximering av hälsa, kan en jämlikare 
fördelning av hälsa skapas. (Prioriteringsutredningen, 1995) Ett sådant angreppssätt 
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kan sägas vara ett avsteg från en strikt utilitaristisk samhällelig välfärdsfunktion2. Det 
kan således anses legitimt att föredra en samhällsordning som ger en mer jämlik 
fördelning av hälsa trots att det ger mindre total hälsa. Samtidigt kan ett sådant 
kriterium skapa problem när det operationaliseras i praktiken. 

2.2 Behov	

Den etiska plattformen slår tydligt fast att de med störst behov ska prioriteras högst, 
med vissa reservationer för rimlighet ur ett kostnadsperspektiv. Samtidigt är behov 
ett otydligt begrepp och kan tolkas olika. Tinghög och Sandman (2013) presenterar 
en bild över hur behov ser ut, där både hälsobehov och vårdbehov finns presenterat, 
vilket kan ses i figur 2.3. Optimal hälsa är detsamma som full hälsa, men önskvärd 
hälsa behöver däremot inte vara detsamma. Önskvärd hälsa kan vara på en lägre nivå 
om individen till exempel nått hög ålder och accepterat vissa funktionsförluster. 
Gapet mellan nuvarande hälsa och önskvärd hälsa utgör hälsobehovet. Hälsobehov är 
inte detsamma som vårdbehov och det behöver inte föreligga något vårdbehov vid ett 
hälsobehov, vilket är fallet om det inte finns någon vårdåtgärd som kan minska gapet. 
Därmed blir vårdbehovet det gap som finns mellan nuvarande hälsa och uppnåelig 
hälsa. Hälsobehovet kan därför vara större än vårdbehovet och dessutom kan det 
finnas åtgärder3 som inte rör hälso- och sjukvården som skulle minska hälsobehovet. 
(Tinghög & Sandman, 2013) Om tidsaspekten skulle appliceras på figur 2.3 fås en 
figur i form av figur 2.4. Där går det att se hur livskvaliteten är avtagande med tiden, 
och arean under kurvorna visar hypotetiska QALYs över en livstid vid olika 
definitioner av hälsa.  

																																																													
2 Utilitaristisk samhällelig välfärdsfunktion innebär att den totala mängden hälsa ska bli så stor som 
möjlig utan hänsyn till fördelning av hälsa. 
3 Till exempel miljö- eller socioekonomiska insatser (Tinghög & Sandman, 2013) 
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Nuvarande	Hälsa	

Uppnåelig	hälsa	

Önskvärd	Hälsa	

Tid	

Hälsonivå	

	

Figur	2.3	Hälso-	och	vårdbehov	definierat	vid	en	viss	tidpunkt	 Figur	2.4	Hälso-	och	vårdbehov	över	tid	

 

I figur 2.4 kan normalpopulationens hälsa ses som den hälsa som befolkningen i 
stort förväntas ha, vilket blir den hälsa som den genomsnittlige individen kan 
förvänta sig. Denna kurva kan ses som den önskvärda hälsan. Uppnåelig hälsa över 
tid är den önskade hälsan utifrån de förutsättningar som enskilda individer har. 
Nuvarande hälsa är den hälsonivå som individen faktiskt har under livet. För att 
kvantifiera de behov som kurvorna i figur 2.4 visar kommer teorierna Fair Innings, 
Absolute QALY Shortfall samt Proportional QALY Shortfall operationaliseras. 

2.2.1 Fair	Innings	
Fair Innings har sin utgångspunkt i att alla människor ska ha rätt till ett gott liv 
vilket innebär att metoden tar hänsyn till hela livets hälsa (Williams, 1997). Fair 
Innings har utvecklats över tid, John Harris (1985 i Watters, 2016) var först att 
diskutera Fair Innings som teori. Teorin har sin utgångspunkt i att samtliga har rätt 
till ett normallångt liv, en så kallad fair inning, och att hänsyn skall tas till det när 
prioriteringar görs inom vården. Harris (1985 i Watters, 2016 s.180) säger att; “it is 
sometimes said that it is a misfortune to grow old, but it is not nearly so great a 
misfortune as not to grow old”, vilket betyder att yngre ska prioriteras.  

Williams (1997) vidareutvecklar Fair Innings och inkluderar ytterligare aspekter till 
Harris definition. Williams menar på att livets sammanlagda hälsa är överordnad och 
att det är en rättvis livshälsa som skall åstadkommas, tillskillnad från Harris som 
enbart fokuserade på ålder (Watters, 2016). Fair Innings som metod har inte 
operationaliserats i någon större utsträckning utan har snarare diskuterats ur en 
teoretisk och filosofisk synvinkel. Williams (1997) kvantifierar Fair Innings, och 
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skattar antalet förväntade kvalitetsjusterade levnadsår för befolkningen, en fair 
inning. När Williams gör detta korrigeras den förväntade livslängden med livskvalitet 
för att räkna ut den kvalitetsjusterade livslängden. Livslängd skiljer sig åt i 
befolkningen där högre socioekonomisk status är förknippad med högre livslängd. En 
fair inning skiljer sig därmed åt mellan olika socioekonomiska grupper, då personer 
med lägre socioekonomisk bakgrund inte kan förvänta sig lika många goda år. 
(Williams, 1997) 

I flertalet studier (Dolan 1998; Tsuchiya, 1999; Cookson & Dolan, 1999) där publika 
preferenser undersökts ges ofta stöd till idéerna bakom Fair Innings om att yngre ska 
prioriteras före äldre. I figur 2.5 har Fair Innings illustrerats där den förväntade 
livslängden för normalpopulationen är 75 år, samtidigt som livskvaliteten antas 
minska i takt med åldrandet. Arean under kurvan är en fair inning och är, enligt 
Williams (1997), det som representerar ett ”gott liv” och det totala antalet QALYs en 
individ kan förväntas sig under livet. Denna behöver beräknas och används som 
jämförelsemått när behovsgraden skattas med Fair Innings. 

	

Figur	2.5	Illustration	av	en	fair	inning 

 

Figur 2.6 visar både en individ som vid 50 års ålder drabbas av ett sjukdomstillstånd 
som påverkar de kvarvarande levnadsårens livskvalitet och en 25-årig individ som 
avlider utan behandling. För den 50-åriga individen är A de QALYs som förloras till 
följd av sjukdom jämfört med en fair inning, och utgör därmed behovsgraden utifrån 
ett fair innings perspektiv. Den 25-åriga individen går utan behandling miste om AB 
och skulle förlora 50 förväntade levnadsår. Figur 2.6 tydliggör att yngre individer får 
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högre behovsgrad än äldre då en yngre person förlorar en större del av den 
förväntade fair inningen.  

	

Figur	2.6	Illustration	av	förlorade	QALYs	vid	sjukdom	

	

2.2.2 Absolute	QALY	Shortfall	
Absolute QALY Shortfall (AQS) och Proportional QALY Shortfall (PQS) har samma 
tillvägagångssätt med den skillnaden att förlusten i QALYs mäts i absoluta tal med 
AQS och relativa tal med PQS. Jämför vi en individ som är fullt frisk och kan förvänta 
sig 30 framtida QALYs med en individ som lider av en sjukdom och enbart kan 
förvänta sig 20 QALYs, kommer den senare individens absoluta underskott att vara 
tio QALYs (Waters, 2016 s.190). Detta underskott utgör behovsgraden kvantifierat 
med AQS.  

2.2.3 Proportional	QALY	Shortfall	
Proportional QALY Shortfall (PQS) är de kvalitetsjusterade levnadsår som förloras 
till följd av sjukdom i relation till normalpopulationens kvalitetsjusterade levnadsår i 
samma ålder. Med andra ord de QALYs som förloras på grund av sjukdom eller 
invaliditet i relation till förväntade QALYs (Watters, 2016). Störst behovsgrad, och 
prioritet, ges till den som förlorar störst andel förväntade QALYs i jämförelse med 
normal hälsa (Stolk et al., 2004). 

PQS är ett relativt tal och för att räkna ut de QALYs som förloras beräknas 
differensen mellan de förväntade kvalitetsjusterade levnadsåren och kvarvarande 
kvalitetsjusterade levnadsår utan behandling i relation till normalpopulationens 
förväntade QALYs.  
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𝟏                                     
𝑓ö𝑟𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑄𝐴𝐿𝑌𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑓ö𝑙𝑗𝑑 𝑎𝑣 𝑠𝑗𝑢𝑘𝑑𝑜𝑚

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑄𝐴𝐿𝑌𝑠  

När behovsgraden ska skattas med PQS uppstår svårigheter när vissa individer i en 
sjukdomsgrupp inte svarar på en behandling och därmed får en kortare levnadstid, 
samtidigt som andra individer i sjukdomsgrupper kan leva ett fullt långt liv med 
behandling. Antalet QALYs som förloras skiljer sig mellan dessa grupper och det 
bildas en subgrupp som förlorar fler QALYs. Stolk et al. (2004) anser att 
behovsgraden bör beräknas på subgruppen som förlorar flest QALYs då PQS ska ta 
hänsyn till individerna med sämst hälsa. (Stolk et al., 2004) 

Towse & Barnsley (2013) lyfter en diskussion som funnits hos NICE4 i Storbritannien 
om att PQS ger högre behovsgrad till patienter som är i slutskedet av livet. De menar 
även att det inte går att dra slutsatser kring vilken metod som är bäst för att 
kvantifiera behov, eller om det ens är möjligt att avgöra det. Dolan & Tsuchiya (2005) 
har i en studie undersökt människors preferenser och finner att människor är villiga 
att ge upp egna hälsovinster för att prioritera de som har det allra sämst. Även 
Cookson et al. (2007) finner stöd för att människor i första hand vill hjälpa de som 
har det sämst. De har även undersökt hur detta blivit implementerat i 
sjukvårdspolicys i Australien och Storbritannien. PQS fokuserar på nuvarande hälsa 
och framtida hälsa, och tar ingen hänsyn till sjukdomshistorik. Lindemark et al. 
(2014) menar att det är rimligt att ta hänsyn till tidigare hälsa vid bedömning av 
vilken individ som har det sämst. PQS både förespråkas och motsägs därmed i 
litteraturen.  

2.2.4 Absolute-	och	Proportional	QALY	Shortfall	illustrerat	
Vid beräkning med Absolute- och Proportional QALY Shortfall, är det som skiljer 
dem åt att AQS är ett absolut tal medan PQS är ett relativt tal. Figur 2.7 visar en 
individ som i nutid skulle avlida utan behandling, vilket innebär en behovsgrad 
motsvarande ABCD. Med behandling skulle individen få QALYs motsvarande D och 
gå miste om både livskvalitet och livslängd jämfört med normalpopulationen, ABC. 
Tabell 2.1 ger en förklaring till kvantifieringen av behovsgrad med AQS och PQS 
utifrån figur 2.7. 

																																																													
4	NICE – National Institute for Health and Care Excellence i Storbritannien som tillhandahåller 
nationella riktlinjer och rådgör för att skapa en bättre hälso- och sjukvård. 
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För att förklara metoderna tydligare illustreras i tabell 2.2 hälsan för individerna Z 
och X. Båda har en QALY-vikt på 1,0, motsvarande full hälsa, och behöver ingen 
behandling. Deras totala antal QALYs motsvarar ABCD i figur 2.7 och innebär att 
individerna har en hög hälsonivå genom hela livet. 

	

Tabell	2.2	Illustration	över	individ	Z	och	X	utan	sjukdom	

	

Om scenariot ändras så individerna istället kräver behandling för att överleva, kan vi 
genom ett förenklat exempel visa de konsekvenser som kan uppstå av att tillämpa 
antingen AQS eller PQS. Figur 2.8a och figur 2.8b visar vad den 20-åriga individen Z 
samt den 83-åriga individen X kommer tillgodose sig med behandling, motsvarande 
D. Den totala ytan under den övre kurvan i figurerna är normalpopulationens 
förväntade QALYs. 

Tabell	2.1	Beräkning	av	behovsgrad	med	
Absolute-	och	Proportional	QALY	
Shortfall 

Figur	2.7	Behovsgrad	med	Absolute-	och	Proportional	QALY	Shortfall 
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Figur	2.8	a	och	2.8	b	QALYs	med	behandling	för	individ	Z	och	X	

 

Tabell 2.3 visar en sammanställning över individ Z och X, med samma ålder och 
förväntad livslängd som i tabell 2.2. Individ Z kommer med behandling få tio 
förväntade QALYs och individ X kommer med behandling få en förväntad QALY. 
Med AQS kan individ Z förvänta sig 60 QALYs, medan individ X kan förvänta sig sex 
QALYs. Vilket i figur 2.8a och figur 2.8b motsvarar den totala ytan under grafen 
minus yta D. PQS ger i detta fall samma relation mellan förlorade förväntade QALYs 
och normalpopulationens QALYs för individ Z och X, vilket innebär samma 
behovsgrad. Val av metod får konsekvenser, då tillämpning av Proportional QALY 
Shortfall inte tar hänsyn till det faktum att individ Z skulle förlora 54 (60-6) fler 
förväntade QALYs än individ X. 

	

Tabell	2.3	Illustration	över	Absolute-	och	Proportional	QALY	Shortfall	för	individ	Z	och	X 
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3 Tidigare	studier	
Att ta teorierna Fair Innings, Absolute- och Proportional QALY Shortfall från teori 
till faktiska kvantifieringar av behovsgrad har sällan gjorts. Tidigare studier, som 
presenteras i detta avsnitt, är därmed få. 

Proportional QALY Shortfall har till största del diskuterats ur ett teoretiskt 
perspektiv, bland annat av Nord et al. (2014) och Watters (2016), men faktiska 
skattningar är sällsynta i litteraturen. Stolk et al. (2004) har praktiskt undersökt 
Proportional QALY Shortfall som applicerats på tio olika sjukdomsgrupper. 
Svårigheterna som uppstår i undersökningen är främst hos de sjukdomsgrupper där 
det finns en förebyggande behandling. Stolk et al. ger exempel på en riskgrupp där 
det finns en förebyggande behandling, men där tio procent ändå drabbas av sjukdom 
som leder till förkortad livslängd. Det gör att frågan väcks kring hur Proportional 
QALY Shortfall ska beräknas. Diskussionen handlar om behovsgraden enbart bör 
skattas på de tio procent som drabbas av en förkortad livslängd eller om de skall 
viktas mot hela patientgruppen. Stolk et al. menar att behovsgrad enbart bör räknas 
ut på den subgrupp som inte gynnas av den förebyggande behandlingen eftersom 
Proportional QALY Shortfall ska vara en metod som tar hänsyn till de som har det 
sämst. När Proportional QALY Shortfall skattats jämförs de med vad som antas vara 
rimligt att betala för en QALY för att ta hänsyn till kostnadseffektiviteten. Stolk et al. 
diskuterar även hur Proportional QALY Shortfall påverkas av ålder jämfört med Fair 
Innings. Vid användning av Proportional QALY Shortfall är ålder mindre väsentligt, 
där exempelvis en 78 åring som skulle förlora tre av sina sex kvarvarande levnadsår 
får högre prioritering än en 20 årig patient som skulle förlora 27 av sina 60 
kvarvarande förväntade levnadsår (0,5>0,45). (Stolk et al., 2004) 

Stolk et al. (2005) redovisar ett experiment för att analysera och undersöka vilken 
metod som bäst överensstämmer med individers värderingar. I undersökningen 
deltog totalt 65 respondenter. Genom parteknik fick respondenterna ranka tio olika 
sjukdomstillstånd genom att dra två slumpvalda kort där sjukdomstillstånden 
presenterades. För att ge respondenterna tydligast möjliga information gavs en 
fullständig bild över hur QALY-utvecklingen skulle se ut för sjukdomstillstånden. 
Respondenten fick sedan välja den sjukdom av de två som de skulle prioritera. Varje 
respondent fick sedan jämföra det valda sjukdomstillståndet med de kvarvarande, 
vilket innebar att varje respondent gjorde 45 val [n*(n-1)/2] totalt. Tre olika metoder 
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användes för att skatta behovsgrad; Severity of Illness 5 , Fair Innings och 
Proportional QALY Shortfall. Resultatet visade inte på någon skillnad i ranking 
mellan sjukdomsgrupperna från den faktiskt gjorda värderingen. De metoder som 
gav en prioriteringsrankning mest lik den faktiska värderingen var Fair Innings och 
Proportional QALY Shortfall. Äldre gavs högre prioritet än den faktiska värderingen 
av Proportional QALY Shortfall. Severity of Illness var den metod som minst 
överensstämde med den faktiskt gjorda prioriteringen. (Stolk et al., 2005)  
 

Oliver (2009) gjorde i en studie ett försök att undersöka metoden Fair Innings. Flera 
hälsorelaterade frågor presenterades för 50 respondenter. Frågorna handlade om 
hälsovärderande dilemman för att identifiera de beslut som respondenterna tar för 
att prioritera vilka patienter som skall tilldelas sjukvård. För att identifiera de 
patienter som bör ges vård användes metoden Time-Trade-Off (TTO). TTO är en 
vanligt förekommande metod, där hälsovärderingar fångas upp som sedan kan 
implementeras vid beräknandet av QALYs. Respondenterna fick bland annat frågan 
om hur många år de var villiga att avstå för att leva i full hälsa motsatt att leva i ett 
visst hälsotillstånd i 50 år. Oliver (2009) får inte fram något mönster från 
respondenterna vad gäller om de är intresserade av att minimera eller maximera 
skillnaden i QALYs mellan patienterna. För att bekräfta idéerna bakom Fair Innings 
skulle Oliver (2009) behövt ett mönster som bekräftade att individer vill minimera 
skillnaden i QALYs mellan patienter. Williams (1997) förespråkar Fair Innings som 
en alternativ metod för att kvantifiera behov, men Oliver (2009) presenterar resultat 
som säger att kvantitativa beräkningar samt en övergripande användning av Fair 
Innings kan bli allt för fyrkantig för att fånga upp komplexiteten i sjukvården. 
Exempelvis nämner Oliver (2009) att strikt användande av Fair Innings kan bli 
missvisande när patienter i samma ålder, men med varierande nivåer av 
funktionsnedsättningar uppsöker vården. 
 

I Norge gjordes år 2014 en statlig offentlig utredning (NOU) där prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården granskades. Utgångspunkten var att undersöka och utvärdera 
de principer som ligger till grund för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. 
Utredningen skulle landa i prioriteringar med brett stöd och fungera som stöd för de 

																																																													
5	Severity of Illness är en metod som beräknar behovsgrad så att den med sämst hälsoförutsättningar 
ges högst prioritet (Stolk et al., 2005)	
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som arbetar inom vården. Utredningen kom fram till att prioriteringar behöver göras 
och att dessa skall grunda sig i att vården skall ges enligt behov och effekt. Den 
norska sjukvården bör, enligt utredningen, bygga på fyra principer:  
1. Prioriteringar ska nå målet “flest möjliga goda levnadsår för alla, rättvist 

fördelade” 
2. Prioriteringar bör följa tydliga kriterier 
3. Prioriteringar ska ske systematiskt, öppet och med patienten 
4. Prioriteringar ska ske med helhetssyn över effektiva medel 
Vidare slås det fast att större vikt ska läggas vid goda levnadsår och högst prioritet 
ska ges till dem med sämst hälsa. Detta ska mätas mot en norm av 80 goda levnadsår 
och därmed kan olika patientgruppers behov mätas mot normen och prioriteringar 
göras därefter. (NOU, 2014) 

 

Den statliga utredningen blev kritiserad och år 2015 tillsattes en ny utredning av den 
norska regeringen för att närmare undersöka vad de kommit fram till året innan. 
Kritik riktas mot det kriterium för prioriteringar som NOU (2014) vill införa som 
baseras på hela livets hälsa, något som kan liknas vid Fair Innings. Istället, menar 
den nya utredningen att fokus bör ligga på framtida hälsoutfall och förlust av 
framtida hälsa, det vill säga något som kan liknas vid Absolute QALY Shortfall- eller 
Proportional QALY Shortfall. Ålder ska inte heller vara något som tas hänsyn till i 
hälso- och sjukvården utan verksamma behandlingar ska erbjudas patienter oavsett 
ålder. (Helse- och omsorgsdepartementet, 2015)  
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4 Metod	

4.1 Data	

En delkomponent av denna studie är att skatta en fair inning för svenska 
förhållanden. För att göra detta krävs data över överlevnad samt hälsorelaterad 
livskvalitet från ett genomsnitt av Sveriges befolkning. För detta ändamål har 
livslängdsdata hämtats från allmän befolkningsstatistik och livskvalitet från en studie 
gjord i Stockholms län.  

Livskvalitetsdatan kommer från Burström & Rehnberg (2006), vilket är den enda 
studien som skattat livskvalitetsvikter för en större del av svenska befolkningen. 
Studien är en tvärsnittsstudie. Genom att undersöka livskvaliteten hos boende i 
Stockholms län skattades livskvalitetsvikter för 31 000 respondenter i åldern 18-84 
år. Med metoden EQ-5D6 skattades livskvalitetsvikter för respektive hälsotillstånd 
som respondenterna själva befann sig i vid undersökningstillfället. Med EQ-5D kan 
personer beskriva sitt hälsotillstånd i fem dimensioner (rörlighet, hygien, 
huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet) och med tre 
allvarlighetsgrader (inga, måttliga besvär respektive svåra problem). Till varje 
hälsotillstånd i EQ-5D finns redan skattade livskvalitetsvikter. I den använda studien 
undersöktes den genomsnittliga livskvaliteten stratifierat på kön och åldersgrupp. 
(Burström & Rehnberg, 2006) Livskvalitetsvikterna från Burström & Rehnberg 
(2006), vilka används i denna studie finns i appendix A. Livskvalitetsvikter finns för 
åldrarna 18-84 år. Livskvalitetsvikten ges värdet ett fram till och med 18 års ålder då 
en individ förväntas födas i full hälsa, mellan 85-100 år ges individerna samma 
livskvalitetsvikt som 84 åringar har. Dessa är de bästa antaganden om livskvaliteten 
vi anser oss kunna göra. 

Livslängdsdata har hämtats från Statistiska centralbyrån (SCB) och ger information 
om bland annat mortalitetsrisk baserat på hela befolkningen i Sverige. Dessa data 
representerar således hela befolkningen och utgör inget sampel i statistisk mening. 
Genom att använda åldersspecifik mortalitetsrisk, vilket ger en skattad genomsnittlig 
livslängd, tillsammans med livskvalitetsvikterna kan normalpopulationens 
förväntade kvalitetsjusterade överlevnad uttryckt i QALYs beräknas. I de beräkningar 
																																																													
6	EQ-5D är ett livskvalitetsinstrument där respondenterna svarar på ett antal frågor om sitt 
hälsotillstånd genom klassificering utifrån allvarlighetsgrad (inga problem, måttliga eller svåra 
problem). (Henriksson et al., 2006)	
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som gjorts har vi antagit att 100 år är slutålder. Anledningen till att 100 år väljs som 
slutålder är pragmatisk då i princip alla individer avlidit vid 100 års ålder, vilket 
innebär att beräkningarna inte påverkas av detta antagande.  

Datamaterialet i denna studie för att bedöma behovsgraden för Akut koronart 
syndrom (AKS) kommer från en studie av Henriksson et al., (2014). Studien är gjord 
på svenska förhållanden och simulerar sjukdomsförlopp och förväntad 
kvalitetsjusterad överlevnad för patienter i detta sjukdomstillstånd. Datan från 
Henriksson et al., (2014) har tagits fram genom att använda vedertagna 
modelleringstekniker där data samlas in från många olika källor för att simulera 
förväntade QALYs. Output från denna modell kan därmed sägas utgöra input data för 
våra empiriska beräkningar och ger skattade QALYs för olika ålder och kön. Att 
beskriva själva modellen från Henriksson et al., (2014) ligger utanför ramen för 
denna uppsats men finns vidare beskriven i Nikolic et al. (2012) och Henriksson et al. 
(2014). 

Datamaterialet för att bedöma behovsgraden för Bukaortaaneurysm (AAA) är hämtad 
från en liknande studie och enligt samma princip som beskrivits ovan (Henriksson et 
al., 2005). I den studien utvärderas ett screeningprogram för 65-åriga män för att 
upptäcka om de har ett AAA. I vår studie har data använts för sjukdomsprogression 
av 65-årigar som har ett relativt stort AAA (>5,5 cm). Utifrån detta har modellen 
använts för att skatta förväntade QALYs för dessa patienter. På samma sätt som med 
AKS är det således output från en modell över en sjukdom som ger input data för 
våra beräkningar. Detaljer om sjukdomsprogressionsmodellen återfinns i Henriksson 
et al. (2005).  

4.2 Kvantifiering	av	behov	

I denna uppsats definieras behovsgraden för de två sjukdomsgrupperna som ett 
numeriskt värde bestående av antalet förlorade QALYs. Genom att summera det 
totala antalet QALYs en individ kan förväntas få under en livslängd, både med och 
utan sjukdom, kan behovsgraden beräknas som skillnaden mellan dessa. Utifrån en 
behovsprincip kan dessa kvantifieringar av behovsgraden ligga till grund för 
prioriteringar av sjukdomarna. 
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4.2.1 Kvalitetsjustering	av	normalpopulationen	
De tre metoderna Fair Innings, Absolute QALY Shortfall (AQS) och Proportional 
QALY Shortfall (PQS) har skilda sätt för att kvantifiera behov. För att 
operationalisera metoderna på sjukdomarna behöver normalpopulationens 
kvalitetsjusterade överlevnad beräknas, det vill säga totala antalet QALYs under ett 
liv. Från SCBs femåriga livslängdstabell över den svenska befolkningen fås 
mortalitetsrisk, som ger skattad genomsnittlig livslängd. Denna behöver 
kvalitetsjusteras för att få fram normalpopulationens QALYs. Normalpopulationen 
kvalitetsjusteras med livskvalitetsvikter från Burström & Rehnberg (2006). 
Normalpopulationens förväntade QALYs beräknas utifrån andelen levande i 
normalpopulationen samt livskvalitetsvikter för normalpopulationen. Andelen 
levande i normalpopulationen beräknas utifrån mortalitetsrisken som fås genom 
livslängdstabellen. Mortalitetsrisken så som den anges i livslängdstabellen utläses 
som att alla dör vid samma tidpunkt under året. Eftersom alla inte avlider vid samma 
tidpunkt behöver detta därför korrigeras, för att ge en så korrekt beräkning som 
möjligt. För att göra detta används half-cycle correction som korrigeringsmetod. 

𝟐              𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 å𝑟 1−  
(𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 å𝑟 1− 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 å𝑟 2)

2  

Andel levande efter korrigeringen viktas sedan med livskvalitetsvikter från Burström 
& Rehnberg (2006). Normalpopulationens totala QALYs beräknas genom att 
ackumulera dessa, vilka utgör vår skattning av en fair inning.  

4.2.2 Kvantifiering	med	Fair	Innings,	Absolute-	och	Proportional	QALY	Shortfall	
När behov bedöms utifrån metoden Fair Innings behöver hela livets hälsa, från 
födsel till död, tas med i beaktande när behovsgraden kvantifieras. I denna studie 
görs antagandet att individerna följer normalpopulationens kvalitetsjusterade 
överlevnad fram tills dess att sjukdom uppstår. Därefter adderas förväntade QALYs 
för det specifika sjukdomstillståndet vid den ålder sjukdom inträffar. Detta kommer 
illustreras i grafer där både normalpopulationen samt individerna med respektive 
sjukdomstillstånd inkluderas. Genom att summera antalet QALYs för 
sjukdomsgruppen kan behovsgraden beräknas. Behovsgraden beräknas genom att ta 
differensen mellan den beräknade fair inningen och sjukdomsgruppens summerade 
QALYs.  
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Tillvägagångssättet för AQS och PQS liknar varandra och kommer beskrivas 
tillsammans. Däremot skiljer sig AQS och PQS mot hur Fair Innings beräknas. 
Sjukdomarnas kvalitetsjusterade levnadsår illustreras tillsammans med 
normalpopulationens kvalitetsjusterade levnadsår och kommer illustreras i grafer. 
Utifrån graferna beräknas sjukdomarnas totala antal QALYs samt 
normalpopulationens totala antal QALYs. Differensen mellan dessa utgör 
behovsgraden för AQS. Vid beräknade med PQS blir behovsgraden differensen 
mellan dessa i relation till normalpopulationens QALYs. 

Den beräknade behovsgraden kommer jämföras uppdelat på respektive sjukdom och 
metod. De skattade behovsgraderna kan sedan jämföras mellan de olika 
sjukdomstillstånden samt mellan de olika metoderna. Den skattade behovsgraden 
visar svårighetsgrad för respektive sjukdom och kan användas som komplement vid 
prioriteringar. 

4.2.3 Valda	sjukdomar	och	åldrar	
För att kvantifiera behovsgraden behövs data från hälsoekonomiska utvärderingar på 
sjukdomar, som anger livskvalitet och livslängd. Dessa data behöver vara befintlig 
och tillgänglig. Då denna studie fokuserar på att undersöka svenska förhållanden, 
vilket tidigare inte gjorts, behöver även detta vägas in i valet av sjukdomar. Utifrån 
dessa kriterier har två sjukdomar varit aktuella; Akut koronart syndrom (AKS) och 
Bukaortaaneurysm (AAA), då datan som finns för sjukdomsgrupperna tidigare 
använts inom publicerad forskning7. Om data funnits tillgänglig för andra sjukdomar 
hade denna varit aktuell.  

Sjukdomarna som valts har lite olika karaktär. AKS drabbar både män och kvinnor, 
därigenom kommer skillnader i behovsgrad mellan könen belysas. Data för AKS 
inkluderar olika åldersgrupper och i denna studie har 62 åringar och 80 åringar valts 
ut. 62 år är den genomsnittlige åldern att drabbas av AKS i studien som Henriksson 
et al. (2014) gjort och 80 år väljs för att se hur de tre metoderna hanterar 
åldersaspekten vid beräkning av behovsgrad. Som nämnt ovan kommer 
datamaterialet för AKS från Nikolic et al. (2012) och Henriksson et al. (2014). För 
AAA är inte könsjämförelser möjliga då kvinnor inte drabbas i samma omfattning och 
sjukdomsprogressionsmodellen primärt fokuserar på 65-åriga män. Datamaterialet 
för AAA kommer som tidigare nämnts från Henriksson & Lundgren (2005). 
																																																													
7 Nikolic et al. (2012), Henriksson et al. (2014) och Henriksson & Lundgren (2005) 
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4.3 Metod-	och	källkritik	

Bryman och Bell (2013) definierar reliabilitet som till vilken grad resultat av 
genomförda mätningar skulle ge samma resultat om undersökningen gjordes igen. 
Reliabilitet är därmed ett mått på hur trovärdig empirin är. I dagsläget är 
livskvalitetsvikterna av Burström och Rehnberg (2006) de som finns att tillgå, vilket 
styrker trovärdigheten i studiens resultat. Bryman och Bell lyfter tre begrepp inom 
reliabilitet; stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. Stabilitet 
innebär att måtten över tid är stabila, det ska till exempel inte fluktuera beroende på 
vilka respondenterna är. Utifrån det datamaterial som använts har olika åldersspann 
undersökts. Då studien bygger på datamaterial som redan är insamlat bör resultaten 
bli desamma om studien skulle replikeras. Detta är viktigt för trovärdigheten i 
studien. Två sjukdomsgrupper har valts och bygger på livskvalitetsvikter och 
beräknade QALYs från tidigare studier, vilket skapar en intern reliabilitet vad gäller 
att indexen är pålitliga och följdriktiga. Internbedömarreliabilitet är subjektiva 
bedömningar som kan beröra tolkning av insamlad data och kan därmed bedömas 
olika beroende på vem som gör bedömningen. Datamaterialet är byggt på siffror och 
uttryckta i QALYs, tolkningen av dessa data begränsas därmed, vilket tyder på hög 
internbedömarreliabilitet. 
 

Bryman och Bell (2013) anger att reliabilitet är en förutsättning för att validitet kan 
uppnås, det vill säga, en studie anses inte giltig om den inte är konsekvent och 
trovärdig (Bryman & Bell, 2013). Svenning (1996) delar upp validiteten i två delar, 
inre och yttre validitet. Den inre validiteten handlar om projektets koppling mellan 
teorin och empirin, samt hur projektet läggs upp. Yttre validitet fokuserar på hela 
studiens förankring i ett större sammanhang (Svenning, 1996). Den yttre validiteten i 
denna studie får anses vara god då datamaterialet kommer från publicerade 
vetenskapliga artiklar som genomgått granskning. Den inre validiteten anses vara 
god då empirin kopplas till tidigare studier inom området och då de skattningar som 
gjorts av behovsgraden i denna studie följer tidigare skattningars tillvägagångssätt. 
 
Sekundära källor har används vid kvantifieringen av behovsgrad. Genomgående vid 
val av källor i denna studie har ett kritiskt förhållningssätt styrt val av artiklar och 
studier, för att referenserna ska vara trovärdiga och korrekta. Majoriteten av de 
artiklar som används i studien har granskats vetenskapligt och är i vissa fall artiklar 
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som presenterat nya metoder. Dessa är refererade till och har diskuterats i flertalet 
artiklar som ligger till grund för denna studie. Watters (2016) har inte granskats lika 
ingående då den är ny, men Watters (2016) sammanställer och refererar till tidigare 
välciterade artiklar inom Hälsoekonomi och anses trovärdig.  
 
I denna studie har de livskvalitetsvikter som använts kommit från Burström & 
Rehnberg (2006). Vikterna är över tio år gamla men är den enda studien som gjorts i 
denna omfattning och därmed den enda som är aktuell att använda. Vikterna som 
används är beräknade i Sverige med svenska förhållanden. Studien av Burström & 
Rehnberg (2006) är omfattande och har ett stort urval, vilket gör denna studie och 
dessa livskvalitetsvikter lämplig för denna studie.   
 

4.4 Etiska	ställningstaganden	

Denna studie har följt de etiska rekommendationer som Vetenskapsrådets 
expertgrupp för etik ger i God forskningssed (Gustafsson et al., 2005). 
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5 Resultat	
I detta avsnitt kommer först vår skattning presenteras av vad som kan sägas utgöra 
en fair inning baserat på svenska förhållanden. Sedan kommer sjukdomarnas 
behovsgrad presenteras utifrån sjukdom, kön och ålder. Metoden Fair Innings 
kommer presenteras i både relativa och absoluta tal för att möjliggöra jämförelser 
mellan metoderna, då Proportional QALY Shortfall (PQS) anges i relativa tal och 
Absolute QALY Shortfall (AQS) anges i absoluta tal. 

5.1 Hur	många	 år	 i	 full	 hälsa	motsvarar	 en	 fair	 inning	 skattad	 på	 svenska	
förhållanden?	

För att kvantifiera behovsgrad med Fair Innings har vad som kan anses vara en fair 
inning skattats. Vi har valt att skatta en fair inning separat för män och kvinnor, då 
genomsnittliga livskvalitetsvikter och genomsnittlig livslängd skiljer sig åt. 
Genomgående vid kvantifieringen av Fair Innings kommer det i graferna finnas ett 
”hopp” i den kurva som representerar sjukdomsgrupperna. Anledningen till detta 
hopp är att sjukdomsgrupperna har livskvalitetsvikter som skiljer sig från 
normalpopulationens, vilket innebär att sjukdomsgrupperna initialt i sin sjukdom 
bedöms ha högre livskvalitet än normalpopulationen.  

Figur 5.1a och 5.1b visar en fair inning för män respektive kvinnor, där män har en 
fair inning på 70,17 QALYs och kvinnor 69,79 QALYs, vilket är arean under kurvorna. 
Det motsvarar cirka 70 år i full hälsa. Värdet på en fair inning för respektive kön 
kommer användas som jämförelsemått i de kommande skattningarna som görs med 
Fair Innings för de två olika sjukdomsgrupperna.  

Figur	5.1a	och	5.2b	Kvantifiering	av	en	fair	inning	för	män	respektive	kvinnor 
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5.2 Sammanställning	av	behovsgrad	för	respektive	sjukdom	

I tabell 5.1 visas en sammanställning över behovsgraden för respektive sjukdom och 
sjukdomsgrupp med Fair Innings, AQS och PQS. Resultaten presenteras och 
diskuteras utförligt i kommande del. 

	

Tabell	5.1	Sammanställning	över	behovsgrad	för	respektive	sjukdom	och	metod	

	

5.3 Hur	 påverkas	 bedömningen	 av	 behov	 för	 sjukdomen	 Akut	 koronart	
syndrom	 när	 Fair	 Innings,	 Absolute	 QALY	 Shortfall	 samt	 Proportional	
QALY	Shortfall	tillämpas?	

I figur 5.2 a och 5.2 b utläses behovsgraden för män som vid 62 års ålder drabbas av 
Akut koronart syndrom skattad med metoderna Fair Innings och AQS. 
Behovsgraden skattas genom att ta differensen mellan antalet QALYs hos 
sjukdomsgruppen samt antalet QALYs hos normalpopulationen. När behovsgraden 
beräknas med Fair Innings fås det numeriska värdet 2,85 förlorade QALYs uttryckt i 
absoluta tal och 0,04 förlorade QALYs i relativa tal, vilket går att se i tabell 5.1. För 
AQS blir det numeriska värdet för behovsgraden 3,66 förlorade QALYs. PQS ger ett 
numeriskt värde för behovsgraden på 0,23 förlorade QALYs. Både AQS och PQS ger 
ett högre numeriskt värde för behovsgrad än Fair Innings.  

16,23 12,57 3,66

70,17 67,31 2,85

16,23 12,57 0,23

70,17 67,31 0,04

17,10 11,87 5,23

69,79 65,02 4,76

17,10 11,87 0,30

69,79 65,02 0,07

5,76 4,13 1,63

70,17 70,57 -0,40

5,76 4,13 0,28

70,17 70,57 -0,01

6,05 3,96 2,09

69,79 68,84 0,95

6,05 3,96 0,35

69,79 68,84 0,01

14,23 7,31 6,92

70,17 64,29 5,87

14,23 7,31 0,49

70,17 64,29 0,08Bukaortaaneurysm	-	män	65	år	(FI	rel.)

Förklaring:	Inom	parantes	finns	vald	metod	där	AS	är	Absolute	QALY	Shortfall,	PS	är	Proportional	QALY	Shortfall,	FI	abs.	är	Fair	Innings	uttryckt	i	absoluta	tal	

och	FI	rel.	är	Fair	Innings	i	relativa	tal

Akut	koronart	syndrom	-	kvinnor	80	år	(FI	abs.)

Akut	koronart	syndrom	-	kvinnor	80	år	(PS)

Akut	koronart	syndrom	-	kvinnor	80	år	(FI	rel.)

Bukaortaaneurysm	-	män	65	år	(AS)

Bukaortaaneurysm	-	män	65	år	(FI	abs.)

Bukaortaaneurysm	-	män	65	år	(PS)

Akut	koronart	syndrom	-	kvinnor	62	år	(FI	abs.)

Akut	koronart	syndrom	-	kvinnor	62	år	(FI	rel.)

Akut	koronart	syndrom	-	män	80	år	(AS)

Akut	koronart	syndrom	-	män	80	år	(PS)

Akut	koronart	syndrom	-	män	80	år	(FI	abs.)

Akut	koronart	syndrom	-	män	80	år	(FI	rel.)

Normalpopulation	
(QALYs)

Sjukdomsgrupp	
(QALYs)

Behovsgrad	
(QALYs)

Akut	koronart	syndrom	-	kvinnor	62	år	(AS)

Akut	koronart	syndrom	-	män	62	år	(AS)

Akut	koronart	syndrom	-	kvinnor	80	år	(AS)

Akut	koronart	syndrom	-	män	62	år	(FI	abs.)

Akut	koronart	syndrom	-	kvinnor	62	år	(PS)

Akut	koronart	syndrom	-	män	62	år	(PS)

Akut	koronart	syndrom	-	män	62	år	(FI	rel.)
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I figur 5.3 a och 5.3 b utläses behovsgraden med metoderna Fair Innings och AQS 
för kvinnor som vid 62 års ålder får Akut koronart syndrom. Behovsgraden med Fair 
Innings antar det numeriskt värdet 4,76, vilket kan ses i tabell 5.1 och är förlorade 
QALYs uttryckt i absoluta tal samt 0,07 är förlorade QALYs i relativa tal. När 
behovsgraden skattas med AQS blir det numeriska värdet för behovsgraden 5,23 
förlorade QALYs och med PQS blir behovsgraden 0,3 förlorade QALYs, vilka går att 
se i tabell 5.1. Behovsgraden för kvinnor som vid 62 års ålder drabbas av Akut 
koronart syndrom är högre än för män. Anledningen till att kvinnor får en högre 
behovsgrad beror på att de förlorar en större del av den förväntade livslängden än 
vad män gör. Även hos kvinnor blir behovsgraden högre med AQS och PQS än med 
Fair Innings. 

 

	

	

	

	

	

	

I figur 5.4 a och 5.4 b visas behovsgraden för män som vid 80 års ålder drabbas av 
Akut koronart syndrom med metoderna Fair Innings respektive AQS. Med Fair 
Innings antar behovsgraden ett numeriskt värde på -0,4 förlorade QALYs i absoluta 
tal och -0,01 förlorade QALYs i relativa tal. Med AQS har behovsgraden skattats till 
1,63 förlorade QALYs och med PQS fås en behovsgrad i numeriskt värde som är 0,28 
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Figur	5.2	a	och	5.2	b	Behovsgrad	med	Fair	Innings	respektive	Absolute	QALY	Shortfall	för	AKS 

Figur	5.3	a	och	5.3	b	Behovsgrad	med	Fair	Inning	respektive	Absolute	QALY	Shortfall	för	AKS 
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förlorade QALYs. Vilka alla går att se i tabell 5.1. Fair Innings ger en negativ 
behovsgrad vilket innebär att de uppnått en fair inning. Om behovsgraden gav 
prioriteringsordningen skulle en negativ behovsgrad leda till låg prioritet, eller ingen 
prioritet. Hos män med Akut koronart syndrom vid 80 års ålder är behovsgraden 
större i numeriska tal med AQS och PQS än med Fair Innings. 

 

 

 

 

 

 

I figur 5.5 a och 5.5 b visas behovsgraden för kvinnor som vid 80 års ålder drabbas av 
Akut koronart syndrom skattad med Fair Innings respektive AQS. Med Fair Innings 
antar behovsgraden det numeriska värdet 0,95 förlorade QALYs uttryckt i absoluta 
tal och 0,01 förlorade QALYs i relativa tal. När behovsgraden skattas med AQS ges 
det numeriska värdet 2,09 förlorade QALYs och med PQS ges det numeriska värdet 
0,35 förlorade QALYs, vilka alla ses i tabell 5.1. För kvinnor med Akut koronart 
syndrom är behovsgraden med samtliga metoder högre än för män. Vid jämförelse 
med 80-åriga män har kvinnor vid 80 års ålder inte uppnått en fair inning. Om 
behovsgraden skulle generera en prioritering innebär det att 80-åriga kvinnor 
prioriteras högre än 80-åriga män. AQS och PQS ger en högre behovsgrad än Fair 
Innings, vilket är ett genomgående mönster när behovsgraden skattats för Akut 
koronart syndrom.  

 

 

 

 

Figur	5.4	a	och	5.4	b	Behovsgrad	med	Fair	Innings	respektive	Absolute	QALY	Shortfall	för	AKS 

Figur	5.5	a	och	5.5	b	Behovsgraden	med	Fair	Innings	respektive	Absolute	QALY	Shortfall	för	AKS 
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5.4 Hur	påverkas	bedömningen	av	behov	för	sjukdomen	Bukaortaaneurysm	
när	 Fair	 Innings,	 Absolute	 QALY	 Shortfall	 samt	 Proportional	 QALY	
Shortfall	tillämpas?	

Figur 5.6a och 5.6b visar behovsgraden för 65 åriga män som via screening 
upptäcker ett förstorat bukaortaaneurysm med metoderna Fair Innings och AQS. 
Med Fair Innings ges en behovsgrad som har det numeriska värdet 5,87 förlorade 
QALYs i absoluta tal och 0,08 förlorade QALYs i relativa tal. AQS ger en behovsgrad i 
numeriskt värde som är 6,92 förlorade QALYs. Behovsgraden skattad med PQS ger 
ett numeriskt värde som är 0,49 förlorade QALYs, vilka går att se i tabell 5.1. 
Behovsgraden är störst med AQS och PQS, medan Fair Innings ger en lägre 
behovsgrad. Behovsgraden för Bukaortaaneurysm är högre än för Akut koronart 
syndrom, oavsett kön eller ålder. Att Bukaortaaneurysm får högst behovsgrad är 
tänkbart då sjukdomen har höga dödstal.  

  

 

 

 

 

 

5.5 Vilken	inverkan	har	val	av	metod	på	sjukdomarnas	behovsgrad?	
I detta avsnitt kommer först metodernas resultat jämföras inbördes för att sedan 
jämföra och diskutera de olika metodernas resultat.  

5.5.1 Fair	Innings	

Tabell 5.1 visar att 65-åriga män med förstorat bukaortaaneurysm har högst 
behovsgrad, jämfört med Akut koronart syndrom. Vilket kan bero på det faktum att 
om bukaortan brister är chansen för överlevnad liten. I figur 5.7 a och 5.7 b ser vi att 
kvinnor får en högre behovsgrad än män i både absoluta och relativa tal, båda 
drabbade av Akut koronart syndrom. Män som vid 80 års ålder drabbas av Akut 
koronart syndrom får en negativ behovsgrad och anses ha uppnått en fair inning. 
Eftersom en fair inning för män är större än för kvinnor, 70,17 QALYs respektive 

Figur	5.6	a	och	5.6	b	Behovsgrad	med	Fair	Innings	respektive	Absolute	QALY	Shortfall	för	AAA 

 



 39 

69,79 QALYs, skulle kvinnor behöva leva längre alternativt ha högre livskvalitet för 
att uppnå sin fair inning jämfört med männen. Skillnad finns mellan män och 
kvinnor, vilket betyder att kvinnor generellt har en lägre förväntad total hälsa jämfört 
med män.  

Figur 5.7 a och 5.7 b visar att män med Akut koronart syndrom vid 80 års ålder har 
en negativ behovsgrad på -0,399 förlorade QALYs. 80-åriga män, utifrån vad en fair 
inning beräknats till, kan förvänta sig totalt 70,17 QALYs men har under sitt liv i 
genomsnitt uppnått 70,57 QALYs som tabell 5.1 visar. Det innebär att metoden Fair 
Innings ger en negativ behovsgrad, vilken diskuteras ytterligare i kapitel sex.  

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Absolute	QALY	Shortfall	

Behovsgraden beräknad med AQS går att se i figur 5.8 och sjukdomsgruppen med 
högst behovsgrad är Bukaortaaneurysm. Anledningen är att det är en sjukdom som 
har en högre andel dödsfall än Akut koronart syndrom. Med AQS ges kvinnor högre 
behovsgrad än män, där skillnaden är som störst hos den yngre sjukdomsgruppen för 
att sedan bli mindre för den äldre sjukdomsgruppen. Detta kan tyda på att AQS 
gynnar yngre framför äldre, och därmed likna Fair Innings prioriteringsordning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	5.7	a	och	5.7	b	Behovsgrad	enligt	Fair	Innings	i	absoluta	tal	respektive	relativa	tal 

Figur	5.8	Behovsgrad	enligt	Absolute	QALY	Shortfall 
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5.5.3 Proportional	QALY	Shortfall	

AQS och PQS har i stort samma tillvägagångssätt men ger skilda resultat, vilket ses i 
tabell 5.2. Vid jämförelse mellan figur 5.8 och 5.9 ses att behovsgraden skiljer sig 
mellan AQS och PQS när åldersaspekten synas. Båda könen som vid 8o års ålder 
drabbas av Akut koronart syndrom får en högre behovsgrad med PQS, och därmed 
prioritet, än de som drabbas vid 62 års ålder. Studien bekräftar därmed det Towse & 
Barnsley (2013) diskuterar angående gynnande av äldre med PQS. Att vissa 
åldersgrupper gynnas beroende på val av metod behöver diskuteras och blir ett 
problem utifrån den etiska plattformen om metoderna skulle implementeras i hälso- 
och sjukvården. PQS ger högre prioritet till kvinnor än män. Även med PQS får 
Bukaortaaneurysm den högsta behovsgraden av de olika sjukdomsgrupperna.   

 

 

 

 
 

 

 

 

	

6.5.4	Jämförelse	mellan	metoderna	

I figur 5.10 och 5.11 jämförs behovsgraden för respektive sjukdom och metod. 
Bukaortaaneurysm är det tillstånd som konsekvent har högst behovsgrad i studien, 
oavsett metod. Genomgående ses ett mönster där PQS ger högre behovsgrad än Fair 
Innings. Anledningen till detta finns förmodligen i att de som tillhör de analyserade 
sjukdomsgrupperna är äldre. För att Fair Innings ska ge en högre behovsgrad skulle 
sjukdomar som leder till stora hälsoförluster för unga behöva inkluderas. Akut 
koronart syndrom som drabbar fler, men som har lägre dödsandel, får genomgående 
lägre behovsgrad. Sjukdomsfrekvens är dock inget som inkluderas i behovsgraden, 
utan enbart sjukdomens svårighetsgrad.   

	

Figur	5.9	Behovsgrad	enligt	Proportional	QALY	Shortfall 
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Metoderna ger faktorer olika tyngd. Det går tydligast att se för sjukdomen Akut 
koronart syndrom där vi har två olika åldersgruppen, där män och kvinnor undersöks 
separat för respektive åldersgrupp. Kvinnor ges högre behovsgrad än män oberoende 
av metodval vilket gör att åldersaspekten visar skillnad beroende på val av metod. 
Samtidigt som Fair Innings är en metod som gynnar unga framför äldre missgynnar 
Proportional QALY Shortfall unga framför äldre. Åldersaspekten behöver tydliggöras 
när behovsgraden diskuteras utifrån olika metoder. Utifrån den etiska plattformen 
skapas problem när ålder avgör bedömningen av behov, då den etiska plattformen 
tydligt slår fast att ålder inte får vara avgörande. Detta diskuteras vidare i avsnitt sex. 

I tabell 5.2 har samtliga sjukdomsgruppers behovsgrad sammanställts och sedan 
getts en prioriteringsordning utifrån storleken på behovsgraden. Jämförelse mellan 
metoderna möjliggörs då, vilket varit svårt att få till då behovsgraderna är uttryckta i 
absoluta respektive relativa tal. Bukaortaaneurysm ges genomgående högst 

Figur	5.10	Jämförelse	mellan	Absolute	QALY	Shortfall	och	Fair	Innings 

Figur	5.11	Jämförelse	mellan	Proportional	QALY	Shortfall	och	Fair	Innings 
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behovsgrad och därmed högst prioritet. Därefter skiljer sig prioriteringsordningen åt 
beroende på vald metod. För AQS och Fair Innings är prioriteringsordningen 
densamma där kvinnor prioriteras högre än män samtidigt som de yngre grupperna 
prioriteras före de äldre. För PQS prioriteras kvinnor före män, men med den äldre 
sjukdomsgruppen före den yngre. Om metoderna implementerades i praktiskt 
beslutsfattande inom hälso- och sjukvården skulle val av metod påverka 
behovsgraden, och därmed ge olika prioriteringar.  

	

Tabell	5.2	Behovsgrad	för	respektive	sjukdom	och	metod	samt	prioritet	enligt	metoderna 

  

2,85	(3) 3,66	(3) 0,04	(3) 0,23	(5)
4,76	(2) 5,23	(2) 0,07	(2) 0,31	(3)
-0,4	(5) 1,63	(5) -0,01	(5) 0,28	(4)
0,95	(4) 2,09	(4) 0,01	(4) 0,35	(2)
5,87	(1) 6,92	(1) 0,08	(1) 0,49	(1)

Fair	Innings	(abs.)	
prioritet	inom	parantes

Absolute	QALY	Shortfall	
prioritet	inom	parantes

Fair	Innings	(rel.)	
prioritet	inom	parantes

Proportional	QALY	Shortfall	
prioritet	inom	parantes

Förklaring:	Behovsgraden	är	utryckt	i	QALYs	med	antal	QALYs	för	Fair	Innings	(abs.)	och	Absolute	QALY	Shortfall,	och	andel	QALYs	för	Fair	Innings	(rel.)	och	Proportional	QALY	Shortfall.

Akut	koronart	syndrom	-	kvinnor	62	år
Akut	koronart	syndrom	-	män	80	år

Akut	koronart	syndrom	-	kvinnor	80	år

Akut	koronart	syndrom	-	män	62	år

Bukaortaaneurysm	-	män	65	år
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6 Diskussion	
I denna del kommer resultaten från studien diskuterats samt de implikationer som 
metoderna och metodernas resultat skulle ge i praktiskt beslutsfattande inom hälso- 
och sjukvården.  

6.1 Fair	Innings	
I denna studie har en fair inning beräknats som 70,17 QALYs för män och 69,79 
QALYs för kvinnor. Det innebär att individer kan förvänta sig drygt 70 år i full hälsa. 
Att definiera en fair inning är avgörande för att operationalisera Fair Innings. 
Williams (1997) öppnar upp för olika definitioner av en fair inning beroende på vilka 
faktorer som inkluderas. I denna studie har en fair inning bestämts utifrån kön, 
Williams inkluderar socioekonomisk status. Faktorer som inkluderas beror på 
tillgänglig data. En fair inning är sällan operationaliserad i litteraturen vilket gör att 
en entydig definition av en fair inning saknas.  
 

Denna studie har identifierat problem med kvantifieringen av behovsgraden då Fair 
Innings sällan har operationaliserats. Dessa problem behöver förklaras och 
diskuteras för att möjliggöra en implementering av metoderna i praktisk hälso- och 
sjukvård. Detta ska diskuteras utifrån denna studie men jämföras med Williams 
(1997) och Oliver (2009) arbete. Den första utmaningen med Fair Innings är 
skattningen av en fair inning, som tidigare diskuterats. Definition av en fair inning 
avgör sedan behovsgradens storlek. Ytterligare utmaningar med Fair Innings är 
sjukdomsgruppens tidigare hälsa. Många sjukdomar, däribland Akut koronart 
syndrom, ger nedsatt hälsa innan sjukdomen inträffar. Eftersom Fair Innings tar 
hänsyn till tidigare hälsa skulle denna behöva tas i beaktande när behovsgraden 
skattas. Hur bedömningen av tidigare hälsa ska ske är svårt då hälsan skulle behöva 
skattas i efterhand. I denna studie har antaganden gjorts att individer tillhör 
normalpopulationen tills sjukdom uppstår, vilket påverkar den slutgiltiga 
behovsgraden. Eftersom tidigare hälsa inte finns skattad behöver detta antagandet 
göras, men innan metoderna kan implementeras i hälso- och sjukvård behöver detta 
beaktas. På samma sätt påverkas behovsgraden av den skattning som görs av 
sjukdomsgruppens QALYs. Normalpopulationen skattas med vikter som kommer 
från en studie som representerar en större del av befolkningen samtidigt som 
sjukdomsgruppen skattat sina egna livskvalitetsvikter. Här uppstår skillnader mellan 
livskvalitetsvikter och två potentiella problem uppkommer. Det första potentiella 
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problem vid kvantifieringen av behovsgraden är att det uppstår skillnader mellan 
normalpopulationen och sjukdomsgruppen som enbart förklaras i skillnader om hur 
livskvalitetsvikterna uppmätts. Detta problem uppkom i denna studie, där graferna 
illustrerar ”hopp” i graferna då sjukdomen uppstår. Det andra potentiella problemet 
uppstår när olika studiers resultat ska jämföras. Att sjukdomsgrupper har olika 
livskvalitetsvikter är korrekt, då livskvaliteten skiljer sig mellan olika 
sjukdomstillstånd. Men för att en implementering av metoderna i praktisk hälso- och 
sjukvård ska bli aktuell så behöver det metodologiska problemet lösas. 
Livskvalitetsvikter beräknas på olika sätt, men vald metod för att skatta QALYs får 
inte avgöra vilket behov en viss sjukdom beräknas ha. Denna studie uppmärksammar 
möjliga metodologiska problem med olika livskvalitetsvikter och ett sätt att undvika 
dessa problem är därför att fastställa standardiserade livskvalitetsvikter. Med 
standardiserade vikter för normalpopulationen samt metod för att mäta 
livskvalitetsvikter skulle differenser i behovsgrad orsakade av mätfel undvikas. 
Generella livskvalitetsvikter är inte oproblematiskt, hur det skulle ske i praktiken 
behöver undersökas närmare i framtida studier.  
 

Dolan 1998; Tsuchiya, 1999 och Cookson & Dolan, 1999 har alla undersökt individers 
preferenser kring vilka som bör prioriteras när det råder begränsade resurser. 
Samtliga landar i slutsatser som ligger nära idéerna kring Fair Innings, att det är 
rimligt att unga ska prioriteras i situationer när val måste göras mellan olika 
individer. Utifrån människors värderingar skulle möjligen Fair Innings vara en 
metod som skulle förespråkas och ha stöd bland befolkningen. Den etiska 
plattformen som styr den svenska vården blir ett problem för Fair Innings. Den 
etiska plattformen är tydlig när det gäller allas lika värde genom 
människovärdesprincipen där hänsyn inte får tas till kronologisk ålder. Intressanta 
skillnader mellan värderingar och regelverk uppstår här. Tydligt blir det i tabell 5.1 
där en av de äldre åldersgrupperna ges en negativ behovsgrad, vilket utifrån 
behovsgrad skulle ge en låg prioritering. En negativ behovsgrad diskuteras inte i 
tidigare litteratur. Intuitivt borde en negativ behovsgrad betyda att individen inte har 
någon rätt att hävda vård och ges lägst prioritet. Hur en negativ behovsgrad skulle 
påverka praktiskt beslutsfattande inom hälso- och sjukvården är intressant. Det är 
svårt att se att äldre skulle acceptera en lägre prioritet, enbart beroende av sin ålder. 
Med den etiska plattformen i dagens utformning är det svårt att se Fair Innings som 
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den beslutande faktorn inom hälso- och sjukvården. Människovärdesprincipen väger 
idag för tungt mot en metod som Fair Innings, samtidigt är det intressant att fundera 
kring hur beslut skulle se ut med Fair Innings. Om Fair Innings skulle 
implementeras vid beslutsprocesser inom hälso- och sjukvården skulle förmodligen 
andra val ske än de som görs idag. Äldres vård skulle värderas ner då många äldre 
redan uppnått en fair inning samtidigt som prioriteringen av unga skulle öka. Detta 
står i strid mot dagens tolkning av behovs- och solidaritetsprincipen, samtidigt 
tydliggör inte den etiska plattformen hur behov ska avgöras. Samtidigt är det möjligt 
att en förändring i prioriteringar som gynnar yngre skulle vara billigare för hälso- och 
sjukvården och att fler därmed kan uppnå sin önskade hälsonivå. Det är intressant att 
fundera kring kostnader för multisjuka äldre och jämföra med hur många yngre som 
skulle få vård med samma medel.   
 
Den etiska plattformen är en försvårande faktor för Fair Innings, ytterligare 
svårigheter med Fair Innings kommer från Oliver (2009) som nämner Fair Innings 
stelbenthet gällande individers tidigare hälsonivåer. Denna stelbenthet, menar Oliver 
(2009), kommer från att behovsgraden skattas för sjukdomsgrupper snarare än på 
individnivå. Detta är en förenkling som gjorts för att det inte ska bli för komplext och 
komplicerat att skatta behovsgraden. Denna fyrkantighet är en av svårigheterna med 
Fair Innings, som i denna studie har korrigerats bort genom att enbart ta hänsyn till 
normalpopulationen och göra antagandet att sjukdomsgruppen tillhör 
normalpopulationen tills dess att sjukdom uppstår. 
 

6.2 Absolute-	och	Proportional	QALY	Shortfall	

Absolute QALY Shortfall (AQS) är den av metoderna som är minst omnämnd i 
litteraturen. Det gör metoden svår att bedöma med hänsyn till att tidigare resultat 
saknas och att diskussionen kring AQS därför enbart kan grundas på de resultat som 
framkommer i denna studie. Tabell 5.2 visar att AQS ger samma prioriteringsordning 
som Fair Innings vilket kan tyda på att unga gynnas framför äldre även med AQS. 
Tidigare hälsa tas dock inte med i beaktande med AQS vilket gör att den problematik 
som finns kring Fair Innings undviks och kan göra att AQS är en enklare metod att 
implementera än Fair Innings. Liknade policyimplikationer finns dock med AQS som 
med Fair Innings kring den etiska plattformen.  
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Litteraturen belyser det faktum att Proportional QALY Shortfall (PQS) ger äldre 
högre behovsgrad än yngre. Det gör att användandet av PQS får konsekvenser. Om 
det anses rimligt att en 70 åring som har tio år kvar att leva ges högre prioritet än en 
25 åring som har 55 år kvar att leva är PQS en lämplig metod. Det som behöver 
belysas är att äldre skulle prioriteras framför yngre, vilket går emot uttalade 
preferenser från studier (Dolan 1998; Tsuchiya, 1999; Cookson & Dolan, 1999). 
Samtidigt hörs röster om att prioritera äldres hälsa och vård i slutskedet av livet, där 
intresseorganisationer såsom PRO ofta hörs. Om PQS ska förespråkas måste 
konsekvenserna som uppstår med metoden tydliggöras. Problem med PQS gentemot 
den etiska plattformen synliggörs utifrån åldersskillnader och för att en tillämpning 
skall vara aktuell, krävs det tydliga riktlinjer för hur problematiken kring den etiska 
plattformen ska hanteras. Den etiska plattformen, genom människovärdesprincipen, 
är tydlig med att ålder inte får vara avgörande i beslut om vård. Men när behov ska 
tolkas och/eller kvantifieras är den etiska plattformen inte något stöd, då den lämnar 
detta öppet. För att ta kvantifiering av behov med dessa metoder till praktisk hälso- 
och sjukvård skulle det vara en hjälp om den etiska plattformen förtydligade behov 
och hur det ska bestämmas. Stolk et al. (2004) diskuterar dilemmat kring vilken 
individ som faktiskt mår sämst, vilka som skall prioriteras och hur prioriteringar 
skall göras. Det tyder på att en metod som beräknar behovsgrad och prioriteringar 
aldrig kan eller kommer gynna alla. I tabell 5.2 ser vi att studien bekräftar detta 
resonemang och att PQS ger en prioriteringsordning som skulle gynna äldre, medan 
andra metoder ger en annan prioriteringsordning.  

Stolk et al. (2004) lyfter problematiken kring hur behovsgraden ska beräknas och 
diskuterar huruvida behovsgraden ska skattas på en hel grupp eller subgrupp, samt 
hur det påverkar behovsgraden. Om behovsgraden beräknas på hela gruppens 
individer inkluderas både de som hjälps och de som inte hjälps av behandling. Detta 
skulle leda till lägre behovsgrader för sjukdomar där många hjälps av till exempel 
förebyggande behandling samtidigt som det kan vara så att de som drabbas avlider i 
stor utsträckning. Om behovsgraden istället beräknas på subgruppen blir 
behovsgraden högre då enbart de som inte hjälps av behandling inkluderas. Stolk et 
al. (2004) menar att det bör vara subgruppen som behovsgraden beräknas på då det 
är de som faktiskt kommer drabbas av sjukdomen. I vår studie har vi undersökt de 
som har screenats för bukaortaaneurysm och beräknat behovsgraden på subgruppen 
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som visas ha ett förstorat bukaortaaneurysm. Det gör att fokus enbart är på de 
individer som antas få ett brustet bukaortaaneurysm. De data vi tittat på i studien 
visar på att andelen av befolkningen som efter screening får diagnosen förstorat 
bukaortaaneurysm är liten. Skulle vår studie inkluderat både de som drabbas och inte 
drabbas av sjukdomen skulle vi fått en behovsgrad med AQS och PQS som varit 
betydligt lägre. Att inte välja subgruppen kan leda till att sjukdomsgrupper riskerar 
att få en låg behovsgrad trots att risken för att avlida är stor för de som drabbas.  

6.3 Metodkritik	

I denna studie har data från hälsoekonomiska utvärderingar använts för att 
möjliggöra kvantifiering av behovsgraden med tre olika metoder. Med sekundär data 
kan vissa komplikationer uppstå. I denna studie syns detta genom att data som 
används över sjukdomarna redan justerats med livskvalitetsvikter. Detta påverkar 
resultaten och ger de ”hopp” som finns illustrerade i graferna i resultatdelen då 
sjukdomsgrupperna skattat sin livskvalitet högre än normalpopulationen. Det ser 
märkligt ut då sjukdomsgruppen skattat sin livskvalitet högre än 
normalpopulationens livskvalitet. Om det funnits nyare livskvalitetsvikter för 
normalpopulationen är det möjligt att detta undvikits. Men eftersom de valda 
livskvalitetsvikterna från Burström & Rehnberg (2006) är de enda tillgängliga är 
detta ett problem som inte gick att undvika. Eftersom normalpopulationens vikter är 
desamma i hela studien påverkar de samtliga mätningar och borde inte påverka 
sjukdomarnas prioritering inbördes i denna studie. 
 

I denna studie har kvantifieringen utgått ifrån att alla individer följer 
normalpopulationens kvalitetsjusterade vikter till dess att sjukdom uppstår. När det 
gäller Bukaortaaneurysm kan det antagandet vara rimligt då det är en sjukdom som 
sällan märks innan screening. Akut koronart syndrom ger dock ofta bristande hälsa 
innan sjukdomen bryter ut och gör att hälsonivå kan vara lägre än 
normalpopulationens hälsonivå innan sjukdom uppstår. I denna studie tas ingen 
hänsyn till individers tidigare livshälsa av den anledningen att sjukdomsgruppernas 
tidigare hälsa inte finns skattade. I framtida studier skulle det vara intressant att se 
om det är möjligt att inkludera tidigare faktisk hälsa och se hur Fair Innings skattar 
behovsgraden då. 
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6.4 Policyimplikationer	

I Sverige styr den etiska plattformen sjukvårdens beslutsfattande utifrån de principer 
som riksdagen antagit för att garantera jämlik vård i hela landet. Behovs- och 
solidaritetsprincipen säger att de med störst behov skall ha företräde till hälso- och 
sjukvårdens resurser. Hur behov skall kvantifieras är däremot ganska svårt att utläsa 
ur den etiska plattformen. Fair Innings, AQS och PQS kan alla användas för att 
skatta behovsgraden för individer eller patientgrupper. När metoderna 
operationaliseras ges dock olika utfall vilket inte är oproblematiskt om behovsgrad 
skall vägas in i prioriteringar. Som exempel påverkar ålder den skattade 
behovsgraden på olika sätt när Fair Innings och PQS används, vilket därmed också 
skulle innebära att valet av metod kan påverka hur behovsgrad influerar 
prioriteringar. Eftersom metoderna ger olika svar visar studien på vikten av att 
beslutsfattare explicit underbygger valet av metod för att mäta behovsgrad.  
 

Försök i Norge att explicit inkorporera behovsgrad i prioriteringsarbetet visar att 
detta är ett svårt och känsligt ämne (NOU, 2014; Helse- och Omsorgsdepartementet, 
2015). Den första utredningen, NOU (2014), vilken landade i en ansats liknande Fair 
Innings, var inte populär vilket gjorde att en ny utredning utfördes. Slutsatserna från 
den nya utredningen (Helse- och Omsorgsdepartementet, 2015) landade närmare 
tankarna kring PQS. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården är därmed inte enkelt 
och det är i stor utsträckning tolkningen av befintlig lagstiftning och normativa 
värderingar som avgör vilken metod som föredras. Det kan tolkas som att Fair 
Innings inte är förenlig med den etiska plattformen, vilken säger att tidigare 
erfarenheter inte skall beaktas. Å andra sidan verkar tankarna bakom Fair Innings ha 
visst stöd i empiriska undersökningar. 
 
Dolan & Tsuchiya (2005) diskuterar kring individers vilja att avstå egen hälsa till 
förmån för de med sämre hälsa, samt huruvida tidigare hälsa bör påverka 
prioriteringar. De finner att individer tycker att tidigare hälsa ska beaktas om utfallet 
utan vård är döden, men att tidigare hälsa inte ska påverka om utfallet enbart är 
sämre hälsa i framtiden. Dessa resultat argumenterar därmed både för och emot Fair 
Innings, som är den enda metoden som väger in tidigare hälsa. Fair Innings kan 
därmed förespråkas utifrån olika kontexter beroende på vilka sjukdomar som 
bedöms, Dolan & Tsuchiya (2005) bekräftar därmed delvis Fair Innings. I denna 
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studie har inte behovsgraden beräknats för någon sjukdomsgrupp yngre än 62 år. 
Därför går det bara att diskutera kring hur behovsgraden skulle se ut för yngre 
personer med respektive metod. Unga har inte uppnått en fair inning och är långt 
ifrån att göra det, därmed kommer Fair Innings ge yngre större behovsgrad per 
automatik. Hur AQS och PQS skulle bedöma behovsgraden är svårare att ge ett 
entydigt resultat kring.  
 
Som vi tidigare skrivit skiljer sig den skattade behovsgraden beroende på vald metod. 
Dessa resultat visar på att val av metod faktiskt påverkar vilken prioritet som ett 
sjukdomstillstånd ges. Våra resultat visar att PQS gynnar äldre samtidigt som AQS 
och Fair Innings gynnar yngre, därför är det tveksamt om någon metod skulle klara 
av de krav som ställs från den etiska plattformen. Den bristande kompatibiliteten 
mellan den etiska plattformen och metoderna tillsammans med det faktum att de ger 
olika prioriteringsordningar talar emot att de faktiskt ska tas in i hälso- och 
sjukvården. Att bestämma hur sjukvård ska prioriteras är svårt, något som tydligt går 
att se från debatten i Norge kring den statliga utredningen. Det är även svårt att se att 
detta är ett beslut som skall tas av de som är verksamma inom hälso- och sjukvården 
då det snarare borde vara de folkvalda politikerna som sätter ramarna för sjukvården 
och som borde vara ansvariga för sådana prioriteringsföreskrifter.  
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7 Slutsats	
I denna studie har behovsgraden för Akut koronart syndrom och Bukaortaaneurysm 
skattats genom operationalisering av Fair Innings, AQS och PQS. Skattningarna 
gjordes på sekundär data som kommer från hälsoekonomiska utvärderingar. 
Sjukdomsgruppers behovsgrad kan användas som ett stöd för beslutsfattande inom 
hälso- och sjukvården när prioriteringar mellan behandlingar för olika 
sjukdomstillstånd, och därmed behovsgrad, måste beakta både kostnadseffektivitet 
och behov.  

 Studien visar bland annat: 

• Att män och kvinnor som föds i Sverige idag kan förvänta sig ungefär 70 år i 
full hälsa över en livstid, en så kallad fair inning.  

• Att de undersökta metoderna ger olika behovsgrader, och delvis ger de olika 
prioriteringar, där metoden Proportional QALY Shortfall ger en högre (lägre) 
behovsgrad för äldre (yngre) jämfört med metoderna Fair Innings och 
Absolute QALY Shortfall.  

• Att val av metod kan vara viktigt för den skattade behovsgraden och därmed 
kan valet av metod också få stor betydelse för prioriteringar där svårighetsgrad 
skall beaktas. 

• Att ålder är en viktig faktor när behovsgrad skall bedömas, vilket innebär att 
den svåra frågan om hur ålder skall tolkas i termer av den etiska plattformen 
också måste beaktas i valet av metod för att inkorporera behovsgrad i beslut.   
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Appendix	A	

	

	

 

 

 

 

18-24	år 25-29	år 30-34	år 35-39	år 40-44	år 45-49	år 50-54	år 55-59	år 60-64	år 65-69	år 70-74	år 75-79	år 80-84	år
98,2 98,0 97,8 95,1 93,3 93,4 91,8 89,2 85,5 84,3 77,9 70,7 57,4
1,6 1,9 2,2 4,8 6,4 6,4 8,1 10,7 14,3 15,7 21,8 28,8 41,4
0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3 0,5 1,2

99,4 99,7 99,6 98,8 98,7 98,5 99,2 98,6 97,7 97,0 96,2 94,3 90,1
0,4 0,1 0,3 1,1 0,8 1,2 0,8 1,3 1,9 2,7 2,3 4,5 6,5
0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3 0,0 0,1 0,4 0,3 1,5 1,2 3,4

95,1 94,8 94,9 93,5 92,1 91,0 90,8 90,5 86,1 89,9 87,8 83,8 73,5
4,1 4,7 4,5 5,6 6,3 7,1 7,1 8,0 11,4 8,8 10,2 14,3 21,2
0,8 0,5 0,6 0,9 1,6 1,9 2,1 1,5 2,5 1,3 2,0 1,9 5,3

75,7 75,4 71,5 66,3 62,6 58,2 55,2 51,3 48,8 48,9 44,3 40,1 34,7
23,4 23,7 27,8 31,5 33,9 38,2 41,2 44,3 47,8 47,7 52,8 56,4 60,7
0,9 0,9 0,7 2,2 3,5 3,6 3,6 4,4 3,4 3,4 2,9 2,9 4,6

66,9 65,2 66,8 68,8 64,2 66,8 67,3 69,8 73,4 76 76 76,5 67,2
30 32,3 30,4 28,1 31,7 29,9 30,2 28 24,1 22,5 23,1 22,3 31,1
3,1 2,5 2,8 3,1 4,1 3,3 2,5 2,2 2,5 1,5 0,9 1,2 1,7

0,89 0,89 0,88 0,87 0,84 0,84 0,83 0,83 0,82 0,83 0,81 0,79 0,74

Förklaring:	EQ-5D	dimensionen	anger	procentuell	andel	män	i	befolkningen	som	uppgett	inga,	måttliga	eller	svåra	problem.	Livskvalitetsvikter	är	de	som	används	i	denna	studie.

EQ-5D	dimension

Oro/nedstämdhet
Inga	problem

Måttliga	problem
Svåra	problem

Livskvalitetsvikter	(EQ-5D)
Medelvärde

Måttliga	problem
Svåra	problem
Smärtor/besvär
Inga	problem

Måttliga	problem
Svåra	problem

Hygien
Inga	problem

Måttliga	problem
Svåra	problem

Huvudsakliga	aktiviteter
Inga	problem

Rörlighet
Inga	problem

Måttliga	problem
Svåra	problem

Åldergrupp	(män)

18-24	år 25-29	år 30-34	år 35-39	år 40-44	år 45-49	år 50-54	år 55-59	år 60-64	år 65-69	år 70-74	år 75-79	år 80-84	år
97,4 96,5 96,2 95,4 93,1 91,2 89 86,2 82,4 80,6 72,8 68,4 54,7
2,5 3,5 3,7 4,6 6,8 8,7 11 13,7 17,5 19,2 26,6 30,8 43,9
0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,4

99,6 99,6 99,5 98,9 98,6 98,5 97,8 98,4 97,5 97,8 95,6 93,3 88,2
0,1 0,3 0,3 1 1,1 1,4 2 1,3 2,1 1,7 3,6 5,3 9,3
0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,4 2,5

93,3 93,2 92,5 90,2 88,5 87,6 86,4 84,9 83,5 88,3 84,8 80,5 69,9
5,8 5,8 6,7 8,5 9,2 10,1 11,7 12,7 13,9 11 12,6 16,2 24,2
0,9 1 0,8 1,3 2,3 2,3 1,9 2,4 2,6 0,7 2,6 3,3 5,9

66,3 63 62 55,9 52,7 45,8 41,3 38,5 35,9 38 32,8 29,5 29,9
31,9 35,2 35,6 41,2 42,7 49,3 53,3 55,8 58,8 57,8 61,1 64,7 61,3
1,8 1,8 2,4 2,9 4,6 4,9 5,4 5,7 5,7 4,2 6,1 5,8 8,8

45,4 50,7 58,6 56,3 58,5 58,4 56,4 57,8 63,2 64,6 61,9 58,3 57,9
49,1 45,4 38,6 40,4 38,2 38,1 38,1 38,8 34,4 33,5 35,7 38 39,9
5,5 3,9 2,8 3,3 3,3 3,5 3,5 3,4 2,4 1,9 2,4 3,7 2,2

0,83 0,84 0,85 0,83 0,81 0,8 0,78 0,77 0,77 0,79 0,75 0,73 0,69

Svåra	problem
Livskvalitetsvikter	(EQ-5D)

Medelvärde
Förklaring:	EQ-5D	dimensionen	anger	procentuell	andel	män	i	befolkningen	som	uppgett	inga,	måttliga	eller	svåra	problem.	Livskvalitetsvikter	är	de	som	används	i	denna	studie.	Samtliga	

uppgifter	kommer	från	Burström	&	Rehnberg	(2006)

Inga	problem
Måttliga	problem
Svåra	problem

Oro/nedstämdhet
Inga	problem

Måttliga	problem

Svåra	problem
Huvudsakliga	aktiviteter

Inga	problem
Måttliga	problem
Svåra	problem
Smärtor/besvär

Åldergrupp	(kvinnor)
EQ-5D	dimension

Rörlighet
Inga	problem

Måttliga	problem
Svåra	problem

Hygien
Inga	problem

Måttliga	problem


