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Sjukvården befinner sig i en situa-
tion där en högst begränsad budget skall
räcka till allt fler patienter och behand-
lingar. Det är därför intressant, och
ganska logiskt, att en ökande andel ar-
tiklar i Läkartidningen omfattar eller
berör inte enbart de kliniska utan även
de hälsoekonomiska aspekterna av oli-
ka behandlingsalternativ.

Ett sådant inlägg är Lars Rydéns in-
tressanta artikel om vård vid hjärtsvikt
[1]. I det avslutande avsnittet, med ru-
briken »Möjligt att spara pengar», förs
tre viktiga slutsatser fram.

För det första: Sjukhuskostnaderna
svarar för en ganska stor andel av de
ganska ansenliga samhällsekonomiska
kostnaderna för hjärtsvikt. Dessutom,
kostnader för sjukhusvård i samband
med hjärtsvikt utgör en inte obetydlig
del av samhällets totala kostnader för
sjukhusvård.

För det andra: Behandlingskostna-
derna för ett räddat liv är olika beroen-
de på hur svårt sjuk patienten är när be-
handlingen inleds.

För det tredje: Vård vid hjärtsvikt
skulle kunna göras mer kostnadseffek-
tiv med bättre behandlingsstrategier.

Relativt begränsade siffror presente-
rades emellertid som stöd för dessa slut-
satser. Vill vi understödja och i vissa av-
seenden utveckla Lars Rydéns tanke-
väckande resonemang genom att peka
på de faktiska siffror som finns.

Tabell I visar en sammanställning
över samtliga s k »cost-of-illness»-stu-
dier på hjärtsvikt som hittills publice-
rats. En sådan studie beskriver de totala
samhällsekonomiska kostnaderna för
en viss typ av sjukdom, dvs såväl sjuk-
vårdskostnader (i hälsoekonomiska ter-
mer benämnda som de direkta kostna-

derna) som kostnader för produktions-
bortfall (indirekta kostnader).

De studier som listas i tabellen om-
fattar emellertid enbart sjukvårdskost-
naderna; de berör inte alls produktions-
bortfallet, vilket nog är ganska begrän-
sat eftersom det här rör sig om en åldrad
population, och de äldre per definition
inte kan ha något produktionsbortfall.

Studierna är sinsemellan inte helt
jämförbara med avseende på metoder
och definitioner, men de stöder alla den
synpunkt som framfördes i Rydéns arti-
kel, nämligen att sjukhuskostnaderna
svarar för mellan 50 och 75 procent av
de totala sjukvårdskostnaderna för
hjärtsvikt. Andelen blir ännu större om
kostnaden för långvård och sjukhem in-
kluderas. Mot detta kan ställas kostna-
den för läkemedel, som utgör endast
2–8 procent av sjukvårdskostnaderna.
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När människor drabbas av
hjärtsvikt är det sjukhuskost-
naderna som, samhällsekono-
miskt, utgör den största utgifts-
posten. Med en mer aktiv läke-
medelsbehandling skulle den
dyra sjukhusvistelsen kunna re-
duceras. Det skulle löna sig att
inte snåla in på de läkemedel
som faktiskt finns.
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de delen av de totala be-
handlingskostnaderna för
hjärtsvikt. Läkemedelsan-
delen utgör med sina 2–8
procent en ganska liten del.
Läkemedelsbehandling av
hjärtsvikt, som är relativt
sett ganska kostnadseffek-
tiv, kan göras mer aktiv och
därigenom kan förhopp-
ningsvis de dyrbara sjuk-
husvistelserna reduce-
ras.
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sjukdom svarar diagnosen hjärtsvikt för
mer än 20 procent av samtliga vårdtill -
fällen och för ca 30 procent av alla vård-
dagar [4]. Spri redovisar för år 1994 i
sin DRG-databas, omfattande nio sjuk-
hus, en genomsnittlig vårdlängd per
vårdtillfälle på 7,3 dagar till en genom-
snittlig kostnad av knappt 21000 kro-
nor [6].

Behandlingskostnaderna för ett räd-
dat liv är olika beroende på hur svårt

sjuk patienten är vid behandlingsstart.
Detta illustreras genom en jämförelse
mellan tre stora kliniska studier på
hjärtsviktspatienter [1]. Om man bred-
dar denna jämförelse något genom att
studera samtliga de svenska hälso-
ekonomiska analyser inom hjärt–kärl-
området som publicerats till och med
1996 finner man att behandling av hjärt-
svikt generellt sett är mer kostnads-
effektiv än behandling av exempelvis

mild hypertoni eller förhöjda koleste-
rolvärden.

Tabell II illustrerar detta tydligt. Ge-
nerellt sett brukar man inom hälsoeko-
nomiska kretsar tala om att en behand-
ling som kostar under 100000 kronor
per vunnet levnadsår är kostnadseffektiv
[7]. En del av förklaringen till att läke-
medelsbehandling av hjärtsvikt är kost-
nadseffektiv är att välbehandlade pati-
enter kräver mindre sjukhusvård [11].

Man bör dock ha en viss skepsis mot
dessa sammanställningar, »league ta-
bles», beroende på att metodskillnader-
na kan vara stora, men de ger ändå en
viss indikation på den relativa kostnads-
effektiviteten för olika behandlingar
inom hjärt–kärlområdet.

Vården effektiviseras
Genom bl a klarare terapeutiska rikt-

linjer skulle vård vid hjärtsvikt kunna
göras såväl bättre som mer kostnadsef-
fektiv. Bl a erhåller endast 40 procent av
de svenska sviktpatienterna ACE-häm-
mare, och då ofta i för låg dos [1]. Parm-
ley har för USA beräknat att om man
behandlar ytterligare två miljoner indi-
vider med hjärtsvikt skulle läkemedels-
kostnaderna öka med ca 500 miljoner
US dollar.

Mot detta skall man ställa de beräk-
nade inbesparingarna inom sjukvården
på mer än 1 miljard dollar per år [4]. Be-
räkningar från Holland stöder slutsat-
sen om möjliga inbesparingar [3].

Slutsatser
Sjukhuskostnaderna utgör den klart

dominerande delen av de totala behand-
lingskostnaderna för hjärtsvikt. Läke-
medelsandelen utgör med sina 2–8 pro-
cent en ganska liten del. Läkemedelsbe-
handling av hjärtsvikt, som är relativt
sett ganska kostnadseffektiv, kan göras
mer aktiv och därigenom kan förhopp-
ningsvis de dyrbara sjukhusvistelserna

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  24  •  1997 2829

Tabell I. De direkta sjukvårdskostnaderna för hjärtsvikt i Storbritannien, Holland, USA samt Sverige (i miljoner lokal valuta) [2-5].Växelkurser (30
juli 1997): £ 1 = SEK 12,979; NLG 1 = SEK 3,841; $US 1 = SEK 7,955.

Storbritannien, 1990–91 Holland, 1988 USA, 1992 Sverige, 1993

Kostnad, £ Kostnad, NLG Kostnad, $US Kostnad, SEK
miljoner miljoner miljoner miljoner

Parameter (procent) Parameter (procent) Parameter (procent) Parameter (procent)

Öppenvård 16,6 (4,6) Öppenvård 9,9 (2,2) Öppenvård 690 (6,7) Öppenvård 300 (37,5)
(distriktsläkare, (distriktsläkare, (distriktsläkare, (distriktsläkare,
husläkare etc) husläkare etc) husläkare etc) husläkare etc)

Remiss till sjukhus 6,8 (1,9)

Sjukhusvård 214,2 (59,5) Sjukhusvård 296,3 (66,7) Sjukhusvård 7 500 (72,7) Sjukhusvård 400 (50)

Klinikbesök 27,9 (7,7)

Undersökningar 57,4 (15,0)

Vårdhem 101,2 (22,7) Vårdhem 1 900 (18,4) Vårdhem 100 (12,5)

Distriktssköterska 8,0 (1,8)

Kirurgi 9,9 (2,7) Kirurgi 3,1 (0,7)

Läkemedel 27,1 (7,5) Läkemedel 25,7 (5,8) Läkemedel 230 (2,2)

Totalt, miljoner £359,0 (100) NLG444,2 (100) $10 320 (100) SEK800 (100)

Tabell II. Kostnadseffektiviteten för några behandlingar inom hjärt–kärlområdet. Publicerade
svenska hälsoekonomiska studier till och med 1996. Kronor, 1993 års priser. Vid omräkning har
en växelkurs på 7,955 kronor per $ använts. Samtliga värden har justerats till 1993 års värde
med konsumentprisindex.

Kostnad per vunnet
Behandling levnadsår

Hjärtinfarkt
Metoprolol efter hjärtinfarkt [8] Kostnadsinbesparande
Trombolys med rt-PA [9] 4 000–12 0001

Interventionsprogram, högriskindivider
Multipel riskfaktorinterventionsprogram [10] 4 0001

Hjärtsvikt
Hjärtsvikt efter hjärtinfarkt, ramipril (3,8 år) [11] 11 000

Hypertonibehandling
Män 45–69 år, DBP 95–99 mm Hg, β-blockerare/
diuretika vs placebo [12, 13] Kostnadsinbesparande1

Män 70–84 år, β-blockerare/diuretika vs placebo [14] 5 0001

Kvinnor  70–84 år, β-blockerare/diuretika vs placebo [14] 16 0001

Män 53 år, DBP 108 mm Hg, metoprolol vs diuretika [15] 20 0001

Män 45–69 år, DBP 95–99 mm Hg, viktad behandling
vs placebo [12, 13] 35 0001

Män 52 år, SBP 180 mm Hg, doxazosin vs placebo [16] 57 000
Män 45–69 år, DBP 95–99 mm Hg, β-blockerare/
diuretika vs placebo [12, 13] 58 0001

Kvinnor 52 år, SBP 180 mm Hg, doxazosin vs placebo [16] 76 000
Män 52 år, SBP 180 mm Hg, atenolol vs placebo [16] 83 000
Kvinnor 52 år, SBP 180 mm Hg, atenolol vs placebo [16] 110 000
Kvinnor 45–69 år, DBP 95–99 mm Hg, viktad behandling
vs placebo [12, 13] 138 0001

Kolesterolbehandling
Simvastatin vs placebo, sekundär prevention
(4S-studien |17]) 53 000
Pravastin vs placebo, primär prevention, män 49 år [18] 387 0001

Intensiv rådgivning vs placebo, primär prevention, män 49 år [16] 1 416 0001

1Inkluderar även indirekta kostnader.



reduceras. Detta skulle leda till att eko-
nomiska resurser frigörs inom sjukvår-
den för att kunna användas på ett mer
kostnadseffektivt sätt.
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Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.

■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
blemläkare, läkarproblem, ansvarsfrågor och patientförsäkringen.
80 sidor. 75 kr.

■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
Våldet möter läkare på skilda nivåer inom vården. Det kan också drab-
ba dem själva. 26 artiklar ger ett brett perspektiv  på våld och aggressi-
vitet. 84 sidor. 95 kr.

■ ÖVERVIKT
Lönar det sig att behandla övervikt? Vilka metoder fungerar? Hur ver-
kar nya läkemedel? Bl a dessa frågor belyses.
50 sidor. 65 kr.

■ ENLIGT MIN ERFARENHET
32 korta, praktiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens var-
dag. Diagnostik, terapi, exempel på prevention och ledningsfrågor.
48 sidor. 55 kr.

■ EPILEPSI
Omkring 60 000 personer i Sverige har aktiv epilepsi. De senaste årens
utveckling har inneburit väsentliga förändringar i diagnostik och be-
handling. Detta och andra faktorer kring ämnet belyses i 9 artiklar. 
44 sidor. 45 kr.

■ LUNGCANCER
Kunskaperna om lungcancerns biologi har ökat väsentligt på senare år,
vilket innebär nya möjligheter för både prevention och behandling.
Kombinationen av flera terapeutiska principer innebär bot, eller lind-
ring, för fler patienter. Sex artiklar ger överblick över möjligheter och be-
gränsningar med dagens terapimetoder.
36 sidor. 60 kr.
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