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Läkartidningen publicerade under
1980-talet en artikelserie om hälsoeko-
nomi [1]. Den beskrev ämnets interna-
tionella rötter, introduktion och utveck-
ling i Sverige sedan början av 1970-ta-
let. Ämnesområdet har sedan dess ut-
vecklats vad gäller såväl metoder som
praktiska tillämpningar. Det är nu up-
penbart att det ekonomiska perspektivet
är av betydelse för alla läkare: många
kommer i kontakt med hälsoekonomis-
ka analyser i vård och forskning. 

Dags för ny serie
Det är därför dags för en ny serie.

Den kommer att belysa såväl tillämp-
ningar av hälsoekonomi i ett kliniskt
perspektiv som metodernas möjligheter
och begränsningar när det gäller att väg-
leda beslutsfattandet. Artiklarna kom-
mer att publiceras under en längre tids-
period.

Vårdens resursproblem, åtstram-
ningar och omfördelningar gör att man
önskar klarlägga huruvida kostnaderna
för olika delar av vården står i rimlig re-
lation till nyttan. Därför ställs stora för-
väntningar på att hälsoekonomiska ana-
lyser skall lösa värdeladdade fördel-
ningsproblem. Liksom andra samhälls-
vetenskaper kan emellertid hälsoeko-
nomin endast utgöra stöd för beslut, säl-
lan föreskriva ett handlande i klinisk
miljö eller på samhällsplanet. Metoder-
na kan dock – om man är medveten om
deras begränsningar – förbättra besluts-
fattandet inom vården genom att bidra
till analys av vilka val och alternativ
som finns, såväl individuellt som kol-
lektivt [2].

Klokt att från början
konsultera ekonomen
Ekonomer är givetvis drivande i ut-

vecklingen av de hälsoekonomiska ana-

lysmetoderna. Successivt har i Sverige
utvecklats flera starka hälsoekonomis-
ka forskningsmiljöer, som också kom-
mit att närma sig den praktiska sjukvår-
den och dess problem. Hälsoekonomin
har sannolikt sin främsta potential just
som ett tvärvetenskapligt ämnesområde
[3]. Det är medicinska och ekonomiska
perspektiv i förening som ger de fullö-
diga analyserna. Den medicinska resul-
tatvärderingen är grunden för att en häl-
soekonomisk analys skall bli komplett.

Ekonomen är experten på att appli-
cera de ekonomiska (resursmässiga)
perspektiven på vården (se den vänstra
delen av Figur 1). Ekonomen har också
det uttalade intresset för att söka klar-
lägga sambandet mellan resursinsats
och resultat. För att få uppgifter om de
effekter och resultat som bör bilda un-
derlag för analyserna är medicinsk
medverkan helt avgörande (se den hög-
ra delen av Figur 1). Ofta begränsas för-
sök till hälsoekonomiska analyser av att
medicinska effektdata saknas, men
ibland blir försöken att applicera såda-
na metoder en stark stimulans för att på-
börja resultatmätning inom vårdområ-
det i fråga.

Det blir också allt vanligare att en
ekonom kopplas in när en klinisk utvär-
deringsstudie planeras, för att från bör-
jan bygga in det hälsoekonomiska per-
spektivet. Det är också en klok regel för
en medicinare att konsultera ekonomen
från början för att få till stånd en riktig

metodmässig uppläggning. Det visar
sig ofta svårt eller omöjligt att i efter-
hand rekonstruera och komplettera med
en hälsoekonomisk dimension i en kli-
nisk studie som redan kommit igång.

Ekonomi och kvalitetsutveckling
går hand i hand
De viktiga frågorna om medicinsk

utvärdering, kritisk granskning och ef-
fektvärdering har berörts i Läkartid-
ningens serie om medicinsk revision
[4]. Hälsoekonomi, teknologivärdering
och medicinsk revision/kvalitetsut-
veckling utgör perspektiv och aktivite-
ter som har nära samband [5]. Det är na-
turligt att det ibland blir sammanbland-
ningar av begrepp och överlappande
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Figur 1. Hälsoekonomin sedd som ett
tvärvetenskapligt område i skärningsfäl-
tet mellan ekonomisk och medicinsk ve-
tenskap.



nomenklatur i det utvecklingsskede vari
dessa nya utvärderingsvetenskaper be-
finner sig. Successivt finner metoder
och begrepp sin plats och stabila form.

Läkartidningen vill med den nya se-
rien bidra till denna process och stimu-
lera läkare att öka sina kunskaper om
och förståelse för det hälsoekonomiska
perspektivet med dess möjligheter och
begränsningar.

Vi startar i detta nummer med två ar-
tiklar kring det dynamiska område som
prostatasjukdomarna utgör.
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KORTKLIPPT

Kolesterolnivå, dödlighet
sänktes av kostförändring
En ny analys av 20 års data från

Nordkarelen och Kuopio i östra Finland
visar att kolesterolnivåerna minskat i
alla åldersgrupper och för båda könen.
Minskningen har gått snabbare för
kvinnor än för män.

Analysen bygger på data från mer än
34 000 individer – de äldsta födda 1913,
de yngsta 1967 – och kolesterolmätning
vart femte år från 1972 till och med
1992.

Kolesterolnivåerna i de yngsta födel-
sekohorterna, 25–29 år, har vid varje
studietillfälle varit markant lägre än i
samma åldersgrupp fem år tidigare. Ni-
våsänkningen från 1972 till 1992 mot-
svarar 1 mmol/l.

I projektet har man också följt  födel-
sekohorter över tiden. Liksom i andra
studier visar det sig att kolesterolnivån
stiger med åldern, brantare för kvinnor
än för män.

Samtidigt som kolesterolnivåerna
per åldersgrupp sänkts har dödligheten
i koronarsjukdom i östra Finland halve-
rats. Hälften av denna effekt kan förkla-
ras av förbättringen i kolesterolvärden,
vilket i sin tur tillskrivs en kraftig
minskning av det dagliga intaget av
mättat fett, främst i form av mjölk och
smör, vilket var ett mål i Nordkarelen-
projektet. Detta inriktades på  hela be-
folkningen och inte enbart på individer
med hög risk.

Forskarna själva anser att detta gett
större effekter än förväntat, och de kon-
kluderar också att en stor del av den »ål-
dersbetingade» ökningen i kolesterolni-
vån kan förhindras genom ändring av
kosten.

Ann Intern Med 1996; 125: 713-22.

Nya rön om HIV-terapi:
flera medel till fler patienter
Flera nya studier talar för att man bör

”slå till tidigt och hårt” vid HIV-infek-
tion, att tidigt behandling förbättrar
överlevnaden och att kombinationer av
medel bromsar sjukdomen mer än mo-
noterapi. Det  krävs emellertid fler kli-
niska studier för att klarlägga vilket el-
ler vilka medel man bör starta med, lik-
som effekterna på lång sikt av tidigt in-
satt behandling, påpekar en ledarskri-
bent som kommenterar tre nya studier.

Det är ett framsteg att man nu har till-
gång till flera läkemedel med olika
verkningsmekanismer (proteashämma-
re respektive hämmare av omvänt trans-
kriptas).

Alltför många behandlade dör emel-
lertid fortfarande tidigt, och 90 procent av
de HIV-smittade lever i länder utan till-
gång till retroviral terapi över huvud taget.

De nya studier som ledaren kom-
menterar visar bl a att antiretroviral te-
rapi förbättrar överlevnaden hos patien-
ter med 200–500 CD4-celler per mm3.
Detta mått är emellertid sämre än ana-
lys av HIV-RNA i plasma och virusfe-
notyp när det gäller att förutsäga sjuk-
domens kliniska utveckling liksom ef-
fekterna av antiretroviral terapi.

N Engl J Med 1996; 335: 1081-
1104, 1142-4.

Intrauterin tillväxt kan
påverka risken för diabetes
En fall–kontrollstudie med 4 584

svenska diabetesbarn födda efter 1973
tyder på att dålig fostertillväxt minskar
risken för diabetes, medan för kraftig
tillväxt under fostertiden ökar risken.

För varje barn med diabetes valdes
tre kontrollbarn, och fakta om dem
hämtades från barndiabetesregistret
och medicinska födelseregistret.

BMJ 1996; 313: 1174-7.

Kraftig belastad träning
ökar kvinnors bentäthet
Premenopausala kvinnor kan genom

att träna kraftigt (hoppträning) tre gång-
er per vecka under 18 månader öka mi-
neraltätheten i belastade ben med upp
till 3,7 procent och också förbättra mus-
kelstyrkan, balansen och andra mått på
fysisk prestationsförmåga. Det visar en
finländsk studie av 98 friska otränade
kvinnor 35–45 år. Hälften tränade hårt,
hälften var kontrollgrupp.

Liknande effekt på bentätheten har
nåtts med andra metoder, men kärnfrå-
gan är hur många som någon längre tid
orkar hålla på med så kraftig fysisk trä-
ning att det minskar risken för frakturer.

Lancet 1996; 348: 1326-7, 1343-7.

Lugnande besked
om fåglar och lungcancer
Tre studier som tidigare publicerats i

BMJ tydde på att sällskapsfåglar skulle
kunna öka skötarens risk för lungcaner.
Nu redovisas emellertid två nya, större
och välkontrollerade undersökningar –
varav en från Västsverige – som ger lug-
nande besked.

Man fann ingen överrisk bland fågel-
ägarna sedan man kontrollerat för rök-
vanor och andra kända riskfaktorer.

BMJ 1996; 313: 1218-9, 1233-8.


