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I Sverige beräknas idag 92 000 indi-
vider i åldrarna 45–69 år ha angina pec-
toris, och varje år insjuknar 11 000 nya
individer i denna åldersgrupp [1]. I en
artikel i Läkartidningen skattades sjuk-
domens direkta behandlingskostnader
till ca 40 000 kronor per patient och år
[2]. Angina pectoris utgör därmed en
resurskrävande sjukdom väl i nivå kost-
nadsmässigt med akut hjärtinfarkt [3].
Den ökande andelen äldre i befolkning-
en antyder att sjukdomen i framtiden
kommer att bli allt mer betydande vid
fördelningen av de begränsade hälso-
och sjukvårdsresurserna. Ur samhällets
synvinkel är det emellertid av intresse
att även bilda sig en uppfattning om
sjukdomens totala ekonomiska konse-
kvenser. 

Totalkostnaderna för ett behand-

lingsprogram eller en sjukdom kan de-
las in i direkta och indirekta kostnader
[4]. De direkta kostnaderna utgörs av
direkta behandlingskostnader (t ex för
läkarbesök), samt direkta icke-medi-
cinska kostnader (t ex reskostnader vid
sjukvårdsbesök). Indirekta kostnader
utgörs av produktionsbortfall.

För att få ett grepp om totalkostna-
derna för angina pectoris bör även de di-
rekta icke-medicinska samt de indirek-
ta kostnaderna analyseras (här gemen-
samt benämnda »icke-medicinska kost-
nader»). 

Skattningar av icke-medicinska
kostnader för den svenska sjukvården är
relativt sällsynta. Inom hjärt- och kärl-
området har Johannesson och medarbe-
tare beräknat res- och tidskostnaderna
för patienter med hypertoni till drygt 10
procent av de totala behandlingskostna-
derna [5]. Levin visade att de indirekta
kostnaderna för akut hjärtinfarkt är väl i
nivå med de direkta [3]. Vid slaganfall
svarar de icke-medicinska kostnaderna
för 39 procent av de totala kostnaderna
[6]. 

Syftet med denna artikel är dels att
presentera de årliga icke-medicinska
kostnaderna för en svensk patient med
diagnosen angina pectoris, dels att re-
dovisa samhällets årliga kostnader för
sjukdomen i fråga.

METOD
Studiens metod, samt patient- och

bortfallsmaterial, har tidigare beskrivits
i Läkartidningen [2]. Beräkningarna av
de icke-medicinska kostnaderna base-
rades på följande antaganden:

Direkta icke-medicinska
kostnader
Reskostnader: Faktiska reskostnader

för läkarbesök insamlades. Den statliga
kilometerersättningen om 27,50 kr/mil
användes för att beräkna kostnad för
transport i egen bil. Prisuppgift för am-
bulanstransport (2 350 kr) erhölls från
Bohuslandstinget.

Hjälpmedel installerade i hemmet:
Priser (t ex rullstol 8 000 kr, larm 5 000
kr) tillhandahölls av Mölndals sjukhus.

Extra hemhjälp: Med hemhjälp av-
ses assistans från hemtjänst eller anhö-

rig/vän. Kostnad per timme erhölls ur
en rapport från Institutet för hälso- och
sjukvårdsekonomi [7].

Indirekta kostnader
vid sjukvårdskontakter
Tidsåtgång (inklusive restid) för pa-

tienten: Genomsnittlig arbetskrafts-
kostnad per timme för industriarbetare
användes för att skatta timkostnaden
[8]. För förvärvsarbetande användes
100 procent av denna lönekostnad, för
övriga användes värdet av fritid. Inom
transportsektorn har värdet av restid
skattats till 15–35 procent av bruttolö-
nen [5, 9]. Baserat på dessa resultat ap-
proximerades värdet av fritid till 35 pro-
cent av timlönekostnaden.

Möjligheten finns emellertid att
även arbetande tagit fritiden i anspråk
för sjukvårdskontakter, vilket skulle
leda till en viss överskattning av tids-
kostnaden. Detta är antagligen av mar-
ginell betydelse eftersom de flesta (pla-
nerade) läkarbesök kan antas ske under
normal arbetstid, samt att en majoritet
av akutbesöken torde inträffa under den
mer aktiva delen av dygnet.  

Värdering av medhjälpares tid vid
sjukvårdskontakter: Hälften av med-
hjälparna antogs behöva ta ledigt från
arbetet, innebärande ett tidsvärde mot-
svarande 67,5 procent av timlönekost-
naden – dvs (100 procent+35 pro-
cent):2.

Indirekta kostnader på grund av 
angina pectoris-symtom
Lämnat arbetet tidigare än normalt

på grund av angina pectoris: Produk-
tionsbortfallet uppskattades till fyra
timmars arbete vid varje tillfälle.

Sjukskrivning, sjukbidrag, förtids-
pension: Endast förlorade arbetsdagar
på grund av angina pectoris under de se-
naste tolv månaderna medräknades
(maximalt 253 dagar). Sjukbidrag på
deltid antogs innebära ett produktions-
bortfall per arbetsdag motsvarande fyra
timmars arbete. Värdet av produktions-
bortfall har beräknats endast för patien-
ter yngre än 65 år, därefter antogs de er-
hålla ålderspension. För patienter äldre
än 65 år kunde värdet av förlorad fritid
på grund av angina pectoris ha uppskat-
tats; detta för att erhålla kongruens med
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Angina pectoris är en sjuk-
dom med omfattande samhälls-
ekonomiska konsekvenser. Sjuk-
domens genomsnittliga direkta
behandlingskostnader har tidi-
gare beräknats till ca 40 000
kronor årligen. Från samma pa-
tientmaterial har nu de icke-me-
dicinska kostnaderna skattats
till ca 38 000 kronor per patient
och år. Största delen av dessa
kostnader hänförs till produk-
tionsbortfall till följd av sjuk-
frånvaro och förtidspensione-
ring. De icke-medicinska kost-
naderna för angina pectoris är
minst 3,5 miljarder kronor per
år. Samhällets årliga kostnader
för angina beräknas uppgå till
åtminstone 7,2 miljarder kro-
nor. 



beräkningen av förlorad restid i sam-
band med sjukvårdskontakterna. Emel-
lertid medför detta stora mät- och defi-
nitionsproblem.  

Värdet av produktionsbortfall: Vär-
det av produktionen per arbetsför under
en arbetsdag antogs motsvara åtta tim-
mar multiplicerat med arbetskrafts-
kostnad per timme för industriarbetare.

Samtliga kostnader redovisas i 1994
års priser. Tidigare priser räknades upp
med hjälp av konsumentprisindex [8].

RESULTAT
Konsumtion av icke-medicinska re-

surser presenteras i Tabell I. Näst intill
samtliga patienter har haft någon kon-
takt med sjukvården under de tre senas-
te månaderna [2]. Ungefär hälften av
patienterna uppgav sig ha reskostnader,
en tredjedel blev assisterade under be-
söken. Endast ett fåtal patienter hade er-
hållit någon form av hjälpmedel. 36 pa-
tienter (9 procent) var sjukbidragstaga-
re eller förtidspensionärer på grund av
angina pectoris. 

Kostnaderna för icke-medicinsk re-
surskonsumtion beräknades till 38 225
kronor per patient (Tabell II). Av detta
belopp avser 18 procent direkta icke-
medicinska kostnader, medan resteran-
de del hänförs till indirekta kostnader.
Huvuddelen av kostnaderna förklaras
av värdet av produktionsbortfall. Resul-
tatet är anmärkningsvärt högt eftersom
ungefär 70 procent av patientgruppen
redan uppnått pensionsåldern och där-
för, med den valda beräkningsmetoden,
inte har några indirekta kostnader. Pro-
duktionsfaktorn dominerar helt, som
framgår av uppdelningen efter ålder. 

Med en prevalens om 92 000 indivi-
der i åldrarna 45–69 år [1] är samhällets
icke-medicinska kostnader för angina

pectoris i storleksordningen 3,5 miljar-
der kronor, varav de indirekta kostna-
derna svarar för 2,9 miljarder. Som jäm-
förelse kan nämnas att de icke-medi-
cinska kostnaderna för slaganfall har
beräknats till drygt 3,9 miljarder (1991
års priser), varav ca 2,4 miljarder utgörs
av indirekta kostnader [6]. 

SLUTSATSER
Av de icke-medicinska kostnaderna

för en angina pectoris-patient hänförs
31 390 kronor till indirekta kostnader.
Beloppet är jämförbart med de årliga in-
direkta kostnaderna om 31 600–35 800
kr (1989 års priser) som Levin redovisat
för akut hjärtinfarkt [3]. Medelåldern i

hans patientmaterial var drygt sex år
lägre än i vårt material, vilket torde ha
en viss dämpande effekt på våra skatt-
ningar av produktionsbortfall (Tabell
II). Indirekta kostnader i nivå med di-
rekta behandlingskostnader erhölls
både i Levins studie och i vår analys
[2].

Det bör nämnas att Levins studie ut-
fördes inom ramen för en randomiserad
prövning, medan vår studie skattade
kostnaderna för klinisk praxis på basis
av patientintervjuer och frågeformulär
ifyllda av patienternas läkare.

Svårt beräkna
förlorad produktion
De största svårigheterna i vår under-

sökning rör kvantifieringen av förlorad
produktion. För det första, risken finns
att patienten misstog sig när han/hon
uppgav datum för sjukskrivning etc.
Detta torde dock vara ett mindre pro-
blem eftersom de flesta patienterna va-
rit sjukbidragstagare eller förtidspen-
sionerade under en längre tid än det år
studien omfattar.

För det andra, patienterna var i flera
fall förtidspensionerade på grund av en
kombination av åkommor. Frånvaroda-
garna fördelades då proportionerligt på
varje uppgiven åkomma.

För det tredje, vid kortare sjukfrån-
varo kan arbetskamrater i viss mån ut-
föra den frånvarandes arbetsuppgifter,
vilket då resulterar i något mindre pro-
duktionsbortfall än vad som skattats här
[10].

För det fjärde, skattningen av förlo-
rad produktion baserades på ett implicit
antagande om full sysselsättning. Med
rådande situation på arbetsmarknaden
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Tabell I. Årlig icke-medicinsk resursförbrukning i patientgruppen, n = 402.

Andel som Summa Genomsnitt
berörts någon resursenheter per patient

Resurs gång, procent på årsbasis och år

Direkt icke-medicinsk
Resekostnader, kronor 50,2 625 100 1 555
Hjälpmedel, antal 3,5 42 0,1
Extra hemhjälp, timmar 8,5 381 0,9

Indirekt
Kontakter med sjukvården: 98,5 5 056 12,6
Tidsåtgång, timmar 7 296 18,1
Sjukvårdskontakter med assistans
av medhjälpare: 29,9 1192 3,0
Tidsåtgång för medhjälpare,
timmar 2 060 5,1
Lämnat arbetet tidigare,
antal gånger 1,5 154 0,4
Sjukskrivning, arbetsdagar 6,7 2 997 7,5
Sjukbidrag, heltid, arbetsdagar 3,2 2 759 6,9
Sjukbidrag, deltid, arbetsdagar 1,5 975 2,4
Förtidspensionering, arbetsdagar 4,2 3 206 8,0

Tabell II. Årlig icke-medicinsk kostnad per patient samt i delgrupper: <65 år och ≥65 år, 1994
års priser (standardavvikelse inom parentes).

Totalt <65 år ≥65 år
Resurs n = 402 n = 126 n = 276

Direkta icke-medicinska kostnader
Resekostnader 1 555 2 293 1 218
Hjälpmedel 3 157 932 4 173
Extra hemhjälp 2 123 1 564 2 379

Summa direkta icke-medicinska 6 835 4 789 7 770
kostnader (24 924) (18 826) (27 238)

Indirekta kostnader
Tidskostnader vid kontakter med
sjukvården (inklusive restid) 1 094 1 820 763
Tidskostnader för medhjälpare vid
sjukvårdsbesök (inklusive restid) 542 595 517
Lämnat arbetet tidigare 241 768 0
Sjukskrivning 9 361 29 866 0
Sjukbidrag, heltid 8 617 27 493 0
Sjukbidrag, deltid 1 522 4 856 0
Förtidspensionering 10 013 31 945 0

Summa indirekta 31 390 97 343 1 280
kostnader (79 503) (117 801) (2 457)

Totalt 38 225 102 132 9 050
(82 555) (119 237) (27 386)



torde det emellertid vara relativt lätt att
inom rimlig tid finna en ersättare för
den långtidsfrånvarande. Emellertid
uppstår ett produktionsbortfall under en
övergångsperiod. Denna period har i
exempelvis Nederländerna skattats till
2,5 månader [10].

De två sistnämnda faktorerna inne-
bär således en risk för överskattningar
av produktionsbortfallet. Å andra sidan
föreligger risk för underskattning i and-
ra delar. Möjligheten finns att patienter-
na får assistans av vän eller anhörig
även i andra former än hemhjälp eller
under sjukvårdsbesök.

Ett annat underskattningsproblem
vid intervjuundersökningar är att pati-
enterna kanske inte kommer ihåg all
sjukvårdskonsumtion eller frånvaro
från arbetet under den undersökta peri-
oden. Slutligen har vi inte beräknat vär-
det av förlorad fritid.

De totala årliga kostnaderna för an-
gina pectoris uppgår till ungefär 78 300
kronor per patient ([2] och Tabell II).
Med en prevalens om 92 000 individer
erhålls årliga samhällskostnader på
minst 7,2 miljarder kronor. Motsvaran-
de kostnader för slaganfall har beräk-
nats till 10,3 miljarder kronor i 1991 års
priser [6].

De totala ekonomiska konsekven-
serna av samtliga sjukdomsgrupper har
beräknats till 270 miljarder i 1991 års
priser, varav cirkulationssjukdomar
svarar för 12 procent [11]. 

Kostnaderna
underskattade
Kostnaderna för angina pectoris är

dock sannolikt underskattade av flera
skäl. Vi har inte kunnat inkludera pro-
duktionsbortfall på grund av för tidig
död. Vidare har vi enbart prevalensupp-
gift för åldersgruppen 45–69 år [1]. Vi
har ej heller använt åldersspecifika
kostnader i våra beräkningar. 

Vad gäller patientmaterialets repre-
sentativitet har vi efter konsultationer
med kliniska experter kommit fram till
att det väl representerar den typiske
svenske anginapatienten. Man kan även
ifrågasätta prevalensens riktighet, efter-
som det är relativt oklart hur man nått
just siffran 92 000 för 45–69-åringar
[1]. Prevalensen för åldringar anses lig-
ga omkring 10 procent [Bodil Lernfelt,
Sahlgrenska sjukhuset, pers medd
1995]. 

Det är önskvärt att få fram ytterliga-
re data gällande prevalens och resurs-
konsumtion för att på så vis mer exakt
skatta de totala samhällsekonomiska
konsekvenserna av angina pectoris.
Slutsatsen av vår analys är emellertid att
angina pectoris medför betydande kost-
nader för samhället, främst genom sjuk-
husvistelser [2], sjukfrånvaro och för-
tidspensioneringar.
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Läkartidningens språkspalt in-
nehåller både stort och smått,
både dagsländor och ”eviga”
sanningar  – om nu sådana
över huvud taget finns i språket
och medicinen.

Ett urval mer översiktliga artik-
lar från fyra år har samlats i det-
ta 32-sidiga särtryck, som togs
fram i anslutning till arbetet med
”Förslag till skrivregler för medi-
cinska termer”.
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