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Bland olika preventiva åtgärder
inom hjärt–kärlområdet har knappast
någon åtgärd blivit så omdebatterad
som behandling av hyperkolesterolemi.
Man har ifrågasatt såväl den kliniska
nyttan som de ekonomiska vins-
terna för samhället av behandling. De
hälsoekonomiska aspekterna har dess-
utom fått allt större betydelse i takt med
försämrad samhällsekonomi och krym-
pande resurser till hälso- och sjukvår-
den.

I detta nummer av Läkartidningen
redovisar Bengt Jönsson, Magnus Jo-
hannesson och Anders G Olsson hälso-
ekonomiska beräkningar av kostnads-
effektiviteten av simvastatinbehandling
baserade på resultaten från den s k 4S-
studien på patienter med manifest
kranskärlssjukdom [1]. Enligt författar-
na är kolesterolreduktion hos denna pa-
tientkategori klart kostnadseffektiv,

framför allt hos män och vid högre ko-
lesterolvärden.

Hur avgör vi vad
som är kostnadseffektivt?
Måtten på kostnadseffektivitet kan

för de behandlande klinikerna upplevas
som abstrakta och svårfångade. I den
aktuella studien har som mått använts
kostnad per vunnet levnadsår. Den ge-
nomsnittliga direkta kostnaden om
56 400 kronor beräknades som simvas-
tatins behandlingskostnad minus min-
skade sjukvårdskostnader. Denna kost-
nad är sannolikt än lägre eftersom
minskad sjuklighet även innebär mins-
kade indirekta kostnader. Den aktuella
kostnaden låter ändock som en relativt
blygsam sådan för ett vunnet levnadsår.
Det är naturligtvis svårt att värdera
kostnaderna för preventiva åtgärder
inom andra områden, men som jämfö-
relse kan nämnas att inom trafiksäker-
hetsforskningen beräknas kostnaden till
ca 700 000 kronor för ett vunnet lev-
nadsår [2]. 

Analyserna från 4S-studien måste
baseras på en rad antaganden bl a om
resterande medellivslängd efter studie-
start. Tilläggsvinsten av att vara vid liv
efter studiens avslutande – 5,5 år – be-
räknades genom att resterande medel-
livslängd antogs vara tio år och att alla
skulle vara döda efter 20 år med en me-
deldödlighet på 5 procent per år. Detta
antagande ligger i modellen och innehål-
ler ett icke obetydligt mått av osäkerhet.

Den framräknade kostnaden om
56 400 kronor per vunnet levnadsår ba-
serades på en standardanalys där total-
antalet vunna levnadsår beräknades
med överlevnadskurvor. Känslighets-
analysen visar också på att kostnadsef-
fektiviteten ökar något med en total-
kostnad om 51 100 kronor om den för-
väntade livslängden vid studieslut ökar
från tio till tolv år. Data från studien pe-
kar mot att återstående livslängd kan
vara ännu längre med ännu bättre kost-
nadseffektivitet, motsvarande en kost-
nad om 37 600 kronor per vunnet lev-
nadsår. Erfarenheterna från stora kont-
rollerade kardiovaskulära behandlings-
studier visar många gånger att sjuklig-

het och dödlighet är lägre än vad som
skulle kunna förväntas utifrån befolk-
ningsbaserad statistik, något som kan
bero på att strukturerad uppföljning och
allmänt gott omhändertagande i sig på-
verkar prognosen gynnsamt.

Den kolesterolreducerande behand-
lingen blir mer kostnadseffektiv för
män, vid högre kolesterolvärden samt
för äldre. Det blir exempelvis lika kost-
nadseffektivt att behandla en 35-årig
man som en 70-årig kvinna vid olika
kolesterolvärden. Beräkningar av indi-
rekta kostnader måste naturligtvis bli
mer osäkra och vara direkt avhängiga av
vilka möjliga kostnader som medtas.
Dessa särredovisas ej i arbetet, men det
skulle enligt författarna bli kostnadsbe-
sparande för såväl yngre män som kvin-
nor i alla kolesterolnivåer.

Kvaliteten på de kostnadseffektivi-
tetsanalyser som genomförs på olika
behandlingsstudier är i högsta grad av-
hängig av kvaliteten på den studie som
blir föremål för analys. 4S-studien är en
av de bästa sekundärpreventiva studier
som genomförts; den har stor statistisk
styrka att kunna påvisa behandlings-
skillnader mellan aktiv behandling och
placebobehandling för hela studiepopu-
lationen, men sämre styrka för att kun-
na påvisa skillnader bland vissa under-
grupper, som t ex kvinnor och äldre
(>70 år). Behandlingseffekten i 4S-stu-
dien tycktes vara ungefär lika god hos
individer under som över 60 år, och er-
farenheterna från den sekundärpreven-
tiva CARE-studien (där pravastatin an-
vändes) antyder också god klinisk ef-
fekt i de övre åldersgrupperna (60–75
år) [3].

Antalet individer i de högre ålders-
grupperna var emellertid relativt be-
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gränsat i dessa studier, varför vi fortfa-
rande har otillräckligt underlag för fas-
ta kliniska rekommendationer hos indi-
vider över 70 år. Inom hypertoniområ-
det förelåg likaledes tidigare osäkerhet
kring behandlingseffekterna hos äldre,
till dess att vi för några år sedan fick re-
sultaten från flera välgjorda stora ran-
domiserade behandlingsstudier på äld-
re. Kostnadseffektivitetsstudier på äldre
visade sedan också att det är mest kost-
nadseffektivt att behandla hypertoni
hos äldre [2]. Det är möjligt att farma-
kologisk kolesterolreduktion hos äldre
med manifest kranskärlssjukdom på
motsvarande sätt kan vara kostnadsef-
fektivt, men för att verkligen kunna
säga det behövs även för äldre sekun-
därpreventiva studier med tillräcklig
statistisk styrka. De siffror om kost-
nadseffektivitet som ges för 70-åringar
måste än så länge tolkas med försiktig-
het.

Skall kostnadseffektivitet
påverka valet av behandling?
Hälsoekonomiska analyser av olika

behandlingsformer inom sjukvården
blir allt vanligare. Tidigare baserades
sådana huvudsakligen på epidemiolo-
giska data, men numera är de ett resul-
tat av framför allt stora randomiserade
och kontrollerade behandlingsstudier.
Svenska hälsoekonomer har i flera av-
seenden varit ledande vid applicering
av ekonomiska modeller på behand-
lingsdata. I SBU-utredningen om be-
handling av högt blodtryck [2] visades
att behandling av högt blodtryck är
kostnadseffektiv ner till diastoliskt
blodtryck 95 mm Hg, en gräns som även
kan ses som en kliniskt rimlig behand-
lingsgräns utifrån klinisk nytta.

Väl genomförda hälsoekonomiska
analyser av olika behandlingars kost-
nadseffektivitet kan komma att utgöra
viktiga beslutsunderlag för prioritering-
ar inom sjukvården. Det hälsoekono-
miska beslutsunderlaget måste därför
innehålla valida data som möjliggör
jämförelser av olika preventiva insatser.
Ett rimligt krav är därför att hälsoeko-
nomer kopplas in redan under plane-
ringsfasen av stora behandlingsstudier,
något som inte alltid sker idag.

Resultaten från 4S-studien har givit
ökad tyngd åt behandlingsrekommen-
dationer avseende kolesterolreduktion
vid manifest kranskärlssjukdom och bi-
dragit till att farmakologisk behandling
idag drivs mer kraftfullt än tidigare på
dessa riskpatienter. I denna studie har
man noterat relativa riskreduktioner på
30–40 procent av dödlighet, incidens av

reinfarkt och andra kranskärlsrelatera-
de händelser, vilket utgör en väsentlig
riskminskning för den enskilde krans-
kärlssjuke patienten.

Liknande riskreduktioner har också
erhållits i två andra studier, där man an-
vänt en annan statin (pravastatin) som
kolesterolreducerare, dels den sekun-
därpreventiva CARE-studien [3], dels
den primärpreventiva WOSCOP-studi-
en [4]. På grund av betydligt lägre risk
att insjukna eller dö hos de från studie-
start ej kranskärlssjuka i WOSCOP-stu-
dien än de redan kranskärlssjuka pati-
enterna i 4S- och CARE-studierna, blir
den absoluta riskreduktionen för indivi-
derna i WOSCOP-studien relativt liten
i förhållande till 4S-studien. Den abso-
luta riskreduktionen blir också mindre i
CARE-studien än i 4S-studien beroen-
de på lägre ingångsrisker i CARE-stu-
dien på grund av lägre kolesterolvär-
den.

Kostnadseffektivitetsanalyser på pa-
tienter med eller utan kranskärlssjuk-
dom pekar också klart på sämre kost-
nadseffektivitet att behandla ej krans-
kärlssjuka individer jämfört med krans-
kärlssjuka [5]. De otvetydiga vinster
som påvisades i 4S-studien gav, bl a till-
sammans med resultat från angiografis-
ka studier, genomslag i de behandlings-
rekommendationer som blev följden av
Läkemedelsverkets möte 1995 om be-
handling av hyperlipidemi [6]. Hos in-
divider med manifest kranskärlssjuk-
dom insätts numera ofta läkemedelsbe-
handling redan vid lätta till måttliga ko-
lesterolförhöjningar. Hos individer utan
kranskärlssjukdom insätts däremot lä-
kemedelsbehandling i regel först vid
högre värden.

Individuella ställningstaganden till
behandling och typ av behandling mås-
te naturligtvis styras av den kliniska do-
kumentationen avseende förväntade ef-
fekter på sjuklighet och död i relation
till förväntade biverkningar sett i både
relativa och absoluta tal. Vid farmako-
logisk behandling är vi beredda att ac-
ceptera en högre biverkningsnivå i den
sekundärpreventiva situationen än i den
primärpreventiva. En mer aktiv håll-
ning till läkemedelsbehandling vid ko-
lesterolrubbningar hos kranskärlssjuka
individer än hos icke kranskärlssjuka är
därför rimlig vid beaktande av tillgäng-
lig dokumentation [6].

De hälsoekonomiska analyserna av
4S-studien visar att kolesterolreduktion
med simvastatin lönar sig hos stora
grupper av medelålders kranskärlssjuka
individer [7, 8]. Mot bakgrund av att vi
nu fått allt bättre studiedokumentation

över läkemedel mot blodfettsrubbning-
ar behövs övergripande hälsoekono-
miska analyser av preparatens kost-
nadseffektivitet. Hälsoekonomiska ana-
lyser av den typ som tidigare genomför-
des av olika blodtryckssänkande läke-
medel inom ramen för SBUs utvärde-
ring av måttligt förhöjt blodtryck [2]
bör nu även genomföras för olika typer
av behandling av blodfettsrubbningar.
Utifrån de kliniska resultaten från
WOSCOP-studien finns det skäl att för-
moda att farmakologisk kolesterolre-
duktion med pravastatin skulle kunna
vara kostnadseffektiv även hos icke
kranskärlssjuka högriskgrupper. Resul-
taten från hälsoekonomiska analyser av
WOSCOP-studien kommer snart att
publiceras. De hälsoekonomiska analy-
serna blir naturligtvis enklare och säk-
rare om enbart direkta kostnader tas
med, men effekterna på indirekta kost-
nader samt kostnader till följd av bi-
verkningar bör även tas med vid värde-
ringen av en behandlings kostnadsef-
fektivitet.

Översättning
till vardagssjukvården?
Om en preventiv åtgärd/behandling i

slutänden verkligen blir kostnadseffek-
tiv för samhället avgörs av hur behand-
lingsrekommendationer från konsen-
susdokument efterlevs i den praktiska
sjukvården. Förskjutningar/förändring-
ar av behandlingsindikationer kan ge
negativa effekter på kostnadseffekti-
viteten. Här har vi tyvärr mycket brist-
fälliga kunskaper. I SBU-utredningen
om måttligt förhöjt blodtryck gjordes
helhetsbedömningen att behandling av
mild hypertoni har en god kostnadsef-
fektivitet hos medelålders och äldre
[2]. 

Samtidigt som man konstaterar att
500 000–600 000 svenskar idag be-
handlas med blodtryckssänkande läke-
medel överbehandlas sannolikt en del
av dessa, framför allt individer med
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Resultat från två avslutade interna-
tionella kliniska studier av somatropin
(i förhållandevis höga doser) där svårt
sjuka intensivvårdspatienter studerats
visar en ökad dödlighet i behandlings-
gruppen jämfört med gruppen som fick
placebo (verkningslös lösning för in-
jektion). Bland 42 svenska patienter be-
handlade i en av dessa studier var död-
ligheten lika stor i båda grupperna.

Mot denna bakgrund gick tillverka-
ren Pharmacia & Upjohn efter samråd
med Läkemedelsverket den 24 oktober
omedelbart ut med information som av-
råder läkare från fortsatt användning av
somatropin till sådana patienter.

Läkemedelsverket meddelade alla
berörda tillverkare och studieansvariga
läkare att avbryta samtliga studier med
somatropin på svårt sjuka intensiv-
vårdspatienter, vuxna under behandling
med dialys på grund av njursjukdom
och/eller vid behandling med höga do-
ser.

Berörs inte
Patienter under behandling med so-

matropin på godkända indikationer be-
rörs inte av de införda restriktionerna.
Dessa indikationer är tillväxthormon-
brist hos barn och vuxna samt kortvux-
enhet hos barn på grund av Turners syn-
drom eller kronisk njursvikt. De prepa-
rat som finns godkända i Sverige är för-
utom Pharmacia & Upjohns Genotro-

pin och Humatrope, Norditropin, Sai-
zen och Zomacton.

Bakgrund
Somatropin har under flera år varit

godkänt för behandling av patienter
med brist på detta hormon. Behandling-
en stimulerar längdtillväxt hos barn.
Hos vuxna kan reduktion av fettmassan
och ökning av muskelmassan samt för-
bättring av allmäntillståndet ses hos pa-
tienterna med denna hormonbrist. Tidi-
gare kliniska studier och många års
uppföljning av somatropinbehandlade
patienter med sådan brist har visat på
gynnsamma effekter och inga risker.

Svårt sjuka patienter under intensiv-
vård har en nedbrytning av vävnad på
grund av skada och/eller ökad ener-
giomsättning. Tidigare undersökningar
av somatropin på sådana patienter har
visat gynnsamma effekter. Större inter-
nationella studier med somatropin har
därför startats i hopp att kunna reducera
den höga dödligheten (ca 25 procent)
bland svårt sjuka intensivvårdspatienter.
Andelen avlidna bland 532 svårt sjuka
intensivvårdspatienter i de två aktuella
kliniska studierna var ca 18 procent i pla-
cebogruppen och ca 42 procent i soma-
tropingruppen. Vid de två svenska cent-
ra som ingått i en av studierna behandla-
des totalt 42 patienter, varav 4/22 (17
procent) i somatropingruppen och 3/20
(15 procent) i placebogruppen avled.

Behandling med tillväxthormon
ökar dödligheten hos svårt sjuka

Kvävemonoxidbehandling
vid ARDS stoppas
Resultat från en nyligen genomförd

europeisk studie visar att tilläggsbe-
handling med kvävemonoxid till vux-
na svårt lungsjuka intensivvårdspati-
enter ej ger någon förbättring av sjuk-
domen jämfört med tidigare använd
behandling. Negativa effekter på njur-
funktionen kan inte heller uteslutas.
Läkemedelsverket stoppar därför sin
tillståndsgivning för kvävemonoxid-
behandling av dessa patienter. Berörda
narkos- och intensivvårdskliniker har
meddelats.

Kvävemonoxid för inhalation kan
förbättra blodcirkulationen genom
lungorna och därmed lungfunktionen.
Gasen är inte ett godkänt läkemedel
utan får endast användas med licens
från Läkemedelsverket. Tillstånden
avser behandling av svåra akuta lung-
sjukdomar hos patienter under inten-
sivvård. Hit räknas Adult Respiratory
Distress Syndrome (ARDS), en livsho-

tande sjukdom med mycket hög död-
lighet.

Resultaten från den aktuella europe-
iska studien där svårt lungsjuka inten-
sivvårdade patienter med ARDS stude-
rats visar att tilläggsbehandling med
kvävemonoxid ej ger någon förbättring
av patientens tillstånd jämfört med tidi-
gare använd behandling.

Det kan inte uteslutas att behandling-
en med kvävemonoxid i den europeiska
studien har haft en ogynnsam effekt på
njurfunktionen, eftersom fler patienter
som fick kvävemonoxid krävde dialys-
behandling jämfört med patienter som
fick konventionell behandling.

Läkemedelsverket har därför beslu-
tat att stoppa licensförskrivningen vid
ARDS samt att vara ytterligt restriktiv
när det gäller att bevilja särskilt tillstånd
för använding av kvävemonoxid på
andra indikationer.

(Läkemedelsverket)

diastoliska blodtryck i intervallet 90–94
mm Hg utan andra riskfaktorer. Samti-
digt har vi också ett underbehandlings-
problem, framför allt avseende äldre in-
divider som ej erhåller läkemedelsbe-
handling och som borde ha det.

Då det gäller läkemedelsbehandling
av lipidrubbningar är situationen än mer
oklar. Kliniker har traditionellt varit
mer obenägna att sätta in läkemedelsbe-
handling vid lipidrubbningarna än vid
hypertoni. Med de nya studieresultaten
från 4S-, CARE- och WOSCOP-under-
sökningarna har situationen emellertid
ändrats och förskrivningen ökat sedan
1995, framför allt av statiner till indivi-
der med manifest kranskärlssjukdom
och kolesterolförhöjning [9]. Trots det-
ta är det troligen så, att vi fortfarande
har en situation med underbehandling
av denna grupp av patienter.
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