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KORRESPONDENS KORRESPONDENS

Kostnadseffektivitet är ett begrepp
som gives stor vikt i diskussioner om
prioritering inom sjukvården. Den stat-
liga prioriteringsutredningen [1] angav
till exempel kostnadseffektivitet som en
av tre huvudprinciper för prioritering.

Läkemedelsindustrin har tagit fasta
på detta och använder idag ofta kost-
nadseffektivitetsdata i marknadsföring-
en.

I Läkartidningen 42/97 refererar
MSD i en annons [2] till en hälsoekono-
misk utvärdering av 4S-studien (Scan-
dinavian Simvastatin Survival Study)
[3]. 4S visade som bekant ingen signifi-
kant effekt av simvastatin på mortalite-
ten för kvinnor. Ändå tillåter sig MSD
att skriva: »Slutsatsen är att kostnaden
per sparat levnadsår till följd av behand-
ling med Zocord (simvatatin, MSD)
20–40 mg ligger väl inom området som
anses kostnadseffektivt. Detta gäller för
både kvinnor och män i de åldrar och de

olika kolesterolvärden som studerats»
(min kursivering).

Min fråga till MSD är nu: Hur kan en
behandling som inte visat signifikant
effekt avseende mortalitet anses vara
dokumenterat kostnadseffektiv per spa-
rat levnadsår? Ligger här inte en logisk
kontradiktion?

Samtidigt vill jag uppmana kolle-
gerna att kritiskt granska studier om
läkemedels kostnadseffektivitet innan
resultaten accepteras. Speciellt basda-
ta, dvs den kliniska läkemedelsstudie
som ligger till grund för de hälsoeko-
nomiska beräkningarna, måste nagel-
faras. Sensitivitetsanalys som visar
betydelsen av osäkra faktorer bör krä-
vas. Annars riskerar vi att få en vulga-
riserad producentstyrd hälsoekono-
misk forskning, vars enda syfte är att
genera marknadsföringsargument.
1993 visade t ex en ofta citerad hälso-
ekonomisk analys av delvis samma

författare som till den aktuella simva-
statinstudien att metoprolol var mer
kostnadseffektivt än tiazider vid anti-
hypertensiv behandling [4] – en slut-
sats som låter ganska barock idag bara
fyra år senare.
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Var vaksam mot pseudoinformation om kostnadseffektivitet

Vi håller med om att all hälsoekono-
misk dokumentation av ett läkemedels
effekter ska granskas kritiskt innan re-
sultaten accepteras. Den basdokumen-
tation som ligger till grund för de hälso-
ekonomiska beräkningarna för Zocord
(simvastatin, MSD) är den banbrytande
4S–studien.

Studien inkluderade 4 444 män och
kvinnor, 35–70 år med tidigare angina
pectoris eller hjärtinfarkt och totalkole-
sterol 5,5–8,0 mmol/l. Studien var dub-
belblind, randomiserad och placebo-
kontrollerad [1].

Studien var planerad för att förutom
utvärdering av totalmortaliteten och
»coronary events» inkludera hälso-
ekonomiska analyser, varför data angå-
ende sjukhusinläggningar och sjukhus-
dagar insamlades under studietiden.

Den första analysen av professor
Bengt Jönsson, Handelshögskolan i
Stockholm, gjordes på hela studiemate-
rialet [2] och visade att kostnaden för ett
sparat levnadsår med Zocord 20–40 mg
i 4S låg väl inom intervallet som betrak-
tas som kostnadseffektivt.

Den andra analysen [3], också den
från Handelshögskolan, syftade till att se
hur kostnadseffektiviteten varierade mel-

lan olika patientgrupper (män och kvin-
nor i olika åldersgrupper och kolesterol-
nivåer). I denna analys beräknades risken
för koronarsjukdom och överlevnaden
efter koronarsjukdom som en funktion av
kön, ålder och kolesterolnivå.

Det är korrekt, som insändaren skri-
ver, att man ej såg en signifikant effekt av
simvastatin på slutmätpunkt mortalitet
hos kvinnor. Andelen kvinnor i studien
var endast 19 procent och studien hade ej
målsättning och styrka att fastställa ef-
fekt på mortalitet hos denna undergrupp.

En signifikant riskreduktion sågs
emellertid hos kvinnor för slutmätpunkt
»major coronary events» (letal och icke
letal hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd).
Reduktionen var jämförbar med den hos
män. Eftersom det ej förelåg någon sig-
nifikant skillnad i procentuell riskreduk-
tion mellan män och kvinnor, olika ål-
drar, eller olika kolesterolnivåer använ-
der författarna samma procentuella ris-
kreduktion (27 procent) i modellen för
att beräkna behandlingseffekten i samt-
liga patientgrupper. Utifrån denna ana-
lys är citatet till vår annons hämtat [1].

Mats Lindberg efterlyser sensitivi-
tetsanalyser som visar betydelsen av
osäkra faktorer i hälsoekonomiska be-

räkningar. Ett flertal sådana utfördes och
finns redovisade i de aktuella publika-
tionerna från 4S-studien (t ex variation i
förväntad överlevnad, olika riskreduk-
tioner [95 procents konfidensintervall],
diskonteringsnivåer, kostnader etc).

Den intresserade hänvisas till publi-
kationerna samt även till artikeln av Ulf
de Faire i Läkartidningen 49/97.

4S var den första stora lipidstudie i
vilken data för hälsoekonomisk analys
insamlades prospektivt. Detta står i
kontrast till de analyser som grundar sig
på epidemiologiska data eller resultat
på surrogatendpoints.

MSD håller helt med författaren om
att bara genom en kritisk granskning av
data och en kontinuerlig debatt inom
området, kan hälsoekonomiska analy-
ser sättas i sitt sammanhang och vara en
värdefull resurs till läkarkåren i valet av
bästa terapi till patienten.
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Kritisk granskning av data nödvändig


