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Runt om i landet arbetar läkemedels-
kommittéerna med att ta fram rekom-
mendationslistor och behandlingsrikt-
linjer för att öka kvaliteten i förskriv-
ningen av läkemedel samtidigt som
kostnaderna ska minskas. En viktig
prioriteringsfråga är vems kostnader
som minskas – landstingets eller sam-
hällets. I en studie framkom att ledamö-
ter i läkemedelskommittéer anser att det
bör vara samhällets totala kostnader
snarare än landstingets kostnader som
sätter budgetgränsen [1]. För att ett för-
hållandevis dyrt läkemedel ska kunna
rekommenderas kommer troligtvis fler
studier som kan påvisa minskade sam-
hällskostnader att efterfrågas. 

Depression är exempel på sjukdom
där en effektiv behandling kan minska
risken för bl a hjärt–kärlsjukdomar och
suicid [2]. Det kan innebära ökade be-
handlingskostnader för landstinget, men
å andra sidan minskar kostnaderna för
sjukskrivningar och kommunala hjälp-
insatser. En fråga som läkemedelskom-
mittéerna ställer sig själva är om de för-
hållandevis billiga tricykliska antide-
pressiva preparaten (TCA) ska vara
förstahandsmedel vid depression, eller
om de nyare preparaten kan sättas in di-
rekt om de verkar snabbare och effekti-
vare, även om priset per tablett skulle
vara högre.

Den här artikeln avser att belysa dels
de direkta och indirekta kostnaderna för
personer som drabbas av behandlings-
krävande depression i Sverige under ett
år, dels kostnadseffektberäkningar för
mirtazapin, som är ett förhållandevis
nytt antidepressivt läkemedel jämfört

med TCA-preparatet amitriptylin och
SSRI-preparatet fluoxetin.

Samhällets kostnader
för depression 
Samhällets årliga kostnader för be-

handlingskrävande depression har vi
beräknat utifrån förväntad prevalens,
dvs kostnaderna för antalet individer
med depression under ett år. Med de-
pression avses följande diagnoser från
internationella sjukdomsklassificering-
en ICD-9: 

296b: Unipolär affektiv psykos, me-
lankoli;

296d: Bipolär affektiv psykos, me-
lankolisk form;

298a: Reaktiv depressiv psykos;
300e: Neurotisk depression;
311: Depressiva störningar som ej

klassificeras annorstädes. 

Direkta kostnader. Till de direkta
kostnaderna räknar vi kostnader för öp-
pen och sluten vård hos offentliga vård-
givare (även privata vårdgivare om de
finns registrerade) samt läkemedel. 

Inom den slutna vården stod diagno-
sen depression för 2,5 procent av anta-
let vårddagar i Socialstyrelsens sluten-
vårdsregister 1997 [3]. Det kan jämfö-
ras med samtliga psykiska störningar
som uppgick till 21,6 procent av vård-
dagarna. Medelvårdtiden för behand-
ling av depression har, som för de fles-
ta andra sjukdomar, sjunkit under peri-
oden 1987–1997 från 35 till 23 dagar.
Medan antalet vårdtillfällen har ökat
vid de psykiatriska klinikerna på re-
gion- och länsdelssjukhusen har de
sjunkit på övriga kliniker och sjukhus.
Utvecklingen har inneburit att sluten-
vårdskostnaderna minskat under peri-
oden (Tabell I). I beräkningarna har inte
antalet vårdtillfällen eller vårddagar
justerats till följd av Ädelreformen
1992 eller Psykiatrireformen 1995 då
uppgifter saknas över hur dessa refor-
mer påverkat behandlingen av depres-
sion. Inte heller har några beräkningar
gjorts över vård- och omsorgskostnader
hos kommunerna. 

I 1997 års diagnos–receptundersök-
ning utgjorde psykiska störningar 7,4
procent av samtliga läkarkonsultationer
i öppenvården – varav 2,6 procent var

depression [4]. Antalet konsultationer
för behandling av depression har kraf-
tigt ökat från 1987 till 1997. År 1992 var
depressiva störningar (ICD kod 311)
den sjuttonde vanligaste registrerade 
diagnoskoden, och 1997 var det den näst
vanligaste [4]. Endast diagnoskoden för
hypertoni var vanligare inom öppenvår-
den 1997.

Ökningen av antalet konsultationer
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Sammanfattat

• De direkta kostnaderna, dvs
kostnader för behandling av
depression i öppen och slu-
ten vård samt för läkemedel,
har under 1987–1997 ökat
med 55 procent. Den största
ökningen stod läkemedlen för
medan slutenvårdskostnader-
na minskade.

• Indirekta kostnader, dvs kost-
nader för sjukskrivning, för-
tidspensionering och för tidig
död på grund av depression,
har också ökat under perio-
den.

• Kostnadseffektberäkningar
som jämför mirtazapin med
amitriptylin visar att det blir
billigare att initialt behandla
med mirtazapin, både då di-
rekta kostnader jämförs och
då indirekta kostnader tas
med i beräkningen.

• I en jämförelse mellan mirt-
azapin och fluoxetin är initial
behandling billigare med flu-
oxetin sett till direkta kostna-
der, men alternativen är lik-
värdiga då indirekta kostna-
der inkluderas.

• Läkemedelskostnaden är en
dålig indikator för resursför-
brukningen och för val av ra-
tionell läkemedelsterapi vid
behandling av depression. 



på grund av depression har under perio-
den skett både hos psykiatrer och all-
mänläkare, men ökningen har varit
kraftigast hos allmänläkare. Kostnader-
na för öppenvårdsbesöken har fördubb-
lats mellan 1987 och 1996 för att året
därpå minska med knappt 10 procent
(Tabell I). Minskningen kan vara en
följd av det nya högkostnadsskyddet
1997 som innebar en kraftig läkeme-
delshamstring de sista månaderna
1996. Hamstringen påverkade inte bara
läkemedelskostnaderna utan även anta-
let läkarbesök. 

Kostnaden för samtliga läkemedel
som förskrivits för depression har ökat
med 800 procent i fasta priser mellan
åren 1987 och 1997 [5]. Det är de anti-
depressiva läkemedlen, framför allt
SSRI-preparaten, som stått för kost-
nadsökningen. Det var också SSRI-pre-
paraten som stod för kostnadsminsk-
ningen mellan 1996 och 1997. Troligen
var minskningen till största delen en ef-
fekt av läkemedelshamstringen 1996,
vilken inte tycks ha påverkat förskriv-
ningen av TCA och övriga antidepressi-
va läkemedel på samma sätt. Trots
minskningen utgjorde SSRI-preparaten
79 procent av kostnaderna för läkeme-
del förskrivna för depression 1997
(TCA 9 procent; övriga antidepressiva
5 procent; neuroleptika, lugnande och
sömnmedel 7 procent  samt övriga läke-
medel 0,4 procent). 

Indir ekta kostnader. Med indirekta
kostnader avses det produktionsbortfall
som inträffar vid sjukskrivning, förtids-
pensionering eller för tidig död. Pro-
duktionsbortfallet till följd av för tidig
död avser män och kvinnor som dött
före 65 års ålder. För att få statistiken för
sjukskrivning och förtidspensionering
att stämma överens med den ovan an-
givna definitionen av depression har ut-
ifrån diagnos–receptundersökningen
en uppskattning gjorts att 20 procent av

antalet sjukdagar för psykiska störning-
ar har huvuddiagnosen depression. I be-
räkningarna har den genomsnittliga för-
värvsarbetsinkomsten för 1997, med
tillägg för lönebikostnader (40 pro-
cent), för respektive åldersgrupp och
kön använts [6].

När det gäller sjukskrivningar svara-
de psykiska störningar för cirka 9,1 pro-
cent av samtliga sjukdagar under 1990
[7]. Endast sjukdomar i rörelseorganen
(37,1 procent) och andningsorganen
(14,1 procent) svarade för fler sjukda-
gar. Används den ovan nämnda skatt-
ningen där depression står för 20 pro-
cent av sjukdagarna för psykiska stör-
ningar skulle 1,8 procent av det totala
antalet sjukdagar på ett år bero på de-
pression. Eftersom sjukskrivningssta-
tistik uppdelad på diagnos endast är till-
gänglig för år 1990 har produktions-
bortfallet inte kunnat beräknas för and-
ra år (Tabell I). 

Den vanligaste orsaken till förtids-
pensioneringar är sjukdom i rörelseor-
ganen, som utgör 44 procent av samtli-
ga fall. Den näst vanligaste orsaken är
psykiska störningar, vilka utgjorde 27
procent av samtliga förtidspensione-
ringar 1996 [9]. Används samma skatt-
ning som vid sjukskrivningar är 5,3 pro-
cent av samtliga förtidspensioneringar
en följd av depression. Endast för åren
1992 och 1996 finns tillgänglig statistik
för att beräkna produktionsbortfallet på
grund av förtidspensioneringar. 

Varje år begår drygt 1 500 personer
självmord och ungefär hälften av fallen
antas ha diagnosen depression [10]. An-
talet självmord till följd av depression i
åldern 0–65 år har för år 1987 uppskat-
tas till 563, år 1992 till 484 och år 1996
till 465 [11]. Under perioden har alltså
självmorden minskat, och därmed har
det uppskattade produktionsbortfallet
också minskat (Tabell I). Produktions-
bortfallet avser den framtida förväntade
inkomsten justerat för förväntad livs-

längd för olika åldersgrupper. Beräk-
ningarna har sedan diskonterats med 5
procents ränta. 

Kostnadseffektberäkningar
Nya och dyra behandlingsmetoder

kan bidra till lägre kostnader för sam-
hället om det t ex kan innebära att per-
soner snabbare kan återgå i arbete.
Kostnadseffektanalyser, till skillnad
från ovan redovisad kostnadsutveck-
ling, inkluderar både kostnader och
konsekvenser. Resultatet av en kost-
nadseffektanalys brukar redovisas i
form av kvoter där de marginella kost-
naderna för två behandlingar jämförs
med de marginella behandlingseffek-
terna. I behandlingskostnaden ingår
även kostnader för biverkningar och an-
nan behandling för dem som avbryter
den initiala behandlingen. 

Modellerna. Två modeller har kon-
struerats för att jämföra initial behand-
ling med mirtazapin med initial be-
handling med amitriptylin respektive
fluoxetin för måttligt till svårt deprime-
rade patienter (klassificerade enligt
»The Hamilton Rating Scale for De-
pression» (17-HAM-D) med värden av
18–25 eller högre). Modellerna har tidi-
gare tillämpats för franska och öster-
rikiska förhållanden [14-16]. Med hjälp
av ett mjukvaruprogram har modellerna
anpassats efter svenska förhållanden. 

Gemensamma för de franska, öster-
riska och svenska beräkningarna är an-
tagandena om behandlingsresultaten
som bygger på kliniska studier. Det som
skiljer sig åt mellan länderna är behand-
lingspraxis och à-priser. Detta kan gi-
vetvis också variera inom ett land. En
fördel med att använda en modell är att
simuleringar enkelt kan åstadkommas
genom att variera priser, patientpopula-
tion, antaganden mm. Några nackdelar
är att resultaten från kliniska prövning-
ar antas gälla även för populationen
som modellen skall appliceras på, att
modellen är en förenkling av verklighe-
ten samt att modellkonstruktionen kan
påverka resultatet. Se t ex Drummond
och medarbetare [17] för en mer omfat-
tande diskussion.

Varje modell består av två huvudgre-
nar, en för initial behandling med mirt-
azapin och en för initial behandling med
amitriptylin respektive fluoxetin (Figur
1 och 2). Vidare är dessa båda huvud-
grenar fördelade i ett antal undergrenar,
där varje gren utgör en behandlings-
gång. Sannolikheten att en patient ham-
nar i en viss behandlingsgång har häm-
tats från olika kliniska prövningar som
jämför mirtazapin med amitriptylin re-
spektive mirtazapin med fluoxetin [18,
19]. 

För att anpassa modellerna till
svensk behandlingspraxis bjöds åtta
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Tabell I. Direkta kostnader och indirekta kostnader för depression (mkr, 1997 års priser).

1987 1990 1992 1996 1997
(mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr)

Direkta kostnader
Slutenvård 977 870 871 811
Öppenvård 270 294 543 490
Läkemedel (AUP) 84 118 812 763

Summa direkta kostnader 1 330 1 282 2 227 2 064

Indirekta kostnader
Sjukskrivning – 1 532 – – –
Förtidspensionering – 4 532 5 452 –
Mortalitet 1 914 1 704 1 322 –

Summa indirekta kostnader* 7 978 7 767 8 305 8 305
Summa samtliga kostnader* 9 308 9 049 10 532 10 369

* Där uppgifter för ett visst år saknas har uppgifter hämtats från ett intilliggande år.
Källa: Referenser 3–13



ANNONS
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Figur 1 . Jämförelse mellan initial
behandling med mirtazapin och
amitriptylin. Utfall och sannolikheter.
Källa: Referens 14 Figur 2. Jämförelse mellan initial

behandling med mirtazapin och fluoxetin.
Utfall och sannolikheter.
Källa: Referens 15
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psykiatrer verksamma i Sverige in till
ett panelmöte. Inför mötet fick de fem
som anmälde intresse att vara med fylla
i ett formulär där de fick besvara följan-
de frågor:

1) hur skulle de behandla en patient
i respektive gren i beslutsträdet vad gäl-
ler antal läkarbesök och alternativ läke-
medelsbehandling i de fall patienten av-
bryter den initiala behandlingen;

2) hur stor andel av de patienter som
får biverkningar söker vård för detta;

3) hur bedömer de rimligheten i de
förutsättningar som modellen bygger
på då den anpassas till svenska förhål-
landen. Med förutsättningar menas t ex
patienturval och doseringar.

Det efterföljande panelmötets syfte
var att reda ut missförstånd och andra
frågor som uppkommit då enkäterna
besvarades. Som ett sista steg skickades
sammanställningen ut till deltagarna för
godkännande.

Resursförbrukning . I modellen in-
kluderas förutom de initiala antidepres-
siva läkemedlen även läkemedel och
annan resursförbrukning för behand-
ling av biverkningar samt lugnande och
sömnmedel. Avbryts inte behandlingen
antas läkarbesöken ske hos allmänläka-
re vid vårdcentral. I de fall den initiala
behandlingen avbryts ökar resursför-
brukningen då ny behandling antas bli
aktuell med nytt antidepressivt medel,
läkarbesök hos psykiater samt i vissa
fall även sluten vård. Uppskattningen
av resursförbrukningen är ett resultat
från panelmötet. Eftersom psykiatrerna
i panelmötet har olika traditioner och
behandlingsstrategier, har det genom-
snittliga antalet läkarbesök och den ge-
nomsnittliga resursförbrukningen av lä-
kemedel använts i huvudmodellen. Ef-
tersom studien avser ett samhällseko-
nomiskt perspektiv inkluderar analysen

även produktionsbortfall till följd av
sjukskrivning och förtidspensionering.

Kostnader. De direkta kostnader
som är inkluderade i modellen är kost-
nader för läkemedel, slutenvård samt
besök och telefonsamtal till läkare i öp-
penvård. För att beräkna läkemedels-
kostnaden har vi använt priset på 100-
tablettsförpackningen eller motsvaran-
de av det billigaste generiska läkemed-
let (om inte specifikt varunamn angi-
vits) [20]. Kostnaden per mg för den ak-
tuella förpackningsstorleken multipli-
cerades sedan med genomsnittlig dose-
ring. Utifrån uppgifter från panelmötet
har kostnaderna beräknats för alternativ
behandling för dem som avbryter be-
handlingen. Kostnaderna för dessa pati-
enter har justerats så att 55 procent av de
summerade kostnaderna har inklude-
rats, då det i båda modellerna antas att
45 procent av de patienter som avbryter
behandlingen tillfrisknar spontant.
Kostnader för eventuell behandling av
biverkningar vid byte av läkemedel är
inte inkluderade.

Antaganden om hur länge en patient
är sjukskriven följer det som redovisats
i de franska modellerna [14, 15]. Ut-
ifrån fördelningen av patienter i de kli-
niska prövningarna [18, 19] har produk-
tionsbortfallet justerats att gälla perso-
ner i åldrarna 30–54 år samt viktats så
att 40 procent utgörs av löner för män
och 60 procent för kvinnor. 

Mirtazapin/amitriptylin. Den kli-
niska prövningen som jämför mirtaza-
pin med amitriptylin visade bla på
skillnaden i biverkningar och följsam-
het [18]. Trots att läkemedelskostnaden
är högre för mirtazapin än för amitrip-
tylin är den förväntade kostnaden per
patient för initial behandling av en mått-
ligt till svårt deprimerad patient med
mirtazapin lägre.

De främsta anledningarna är att de
förväntade kostnaderna för att behandla
biverkningar och dem som avbryter be-
handlingen är högre i amitriptylinalter-
nativet. Även då de indirekta kostnader-
na inkluderas blir det billigare att be-
handla en patient med mirtazapin initi-
alt jämfört med amitriptylin (Tabell II).
Av 1 000 behandlade patienter blir dess-
utom 41 fler friska (17-HAM-D score
≤ 7) med mirtazapin än med amitripty-
lin (232 av 1 000 patienter jämfört med
191 av 1 000). Eftersom mirtazapin-
alternativet både är billigare och ger
högre effekt i form av fler friska patien-
ter behöver någon kostnadseffektkvot
inte beräknas.

Mirtazapin/fluoxetin. Den kliniska
prövning som ligger till grund för mo-
dellen som jämför mirtazapin och flu-
oxetin har en behandlingstid på sex

veckor [19]. Eftersom rekommendatio-
nerna vid depressionsbehandling säger
att behandlingen bör pågå  i minst sex
månader [2], har resultaten extrapole-
rats så att modellen sträcker sig över sex
månader. Antagandet som görs är att ef-
ter sex veckor är andelen patienter som
tillfrisknar lika i de båda behandlingar-
na. 

I den kliniska prövningen [19] regi-
strerades att patienterna förutom anti-
depressiva medel också är medicinera-
de med bensodiazepiner. Modellen in-
nehöll uppgifter om hur många patien-
ter i respektive gren som ordinerats ben-
sodiazepiner samt doseringens storlek.
Kostnaderna för denna resursförbruk-
ning har sedan lagts till i beräkningarna.
Eftersom inga skillnader i biverknings-
frekvensen mellan mirtazapin och flu-
oxetin har uppmätts i de underliggande
kliniska prövningarna har kostnader för
dessa inte inkluderats i modellen.

Modellens tillämpning på svenska
förhållanden antyder att det skulle bli
cirka 600 kr dyrare att initialt behandla
med mirtazapin jämfört med fluoxetin
över sexmånadersperioden (Tabell III).
Dock är andelen friska patienter större
vid initial behandling med mirtazapin
efter sex månader. Av 1 000 behandlade
patienter beräknas 191 bli friska (50
procents  minskning av 17-HAM-D
score) med mirtazapin jämfört med 156
med fluoxetin, varför mirtazapin ger 35
fler friska patienter. Kostnaden för att få
ytterligare en frisk patient (marginal-
kostnaden) med mirtazapin jämfört
med fluoxetin är då cirka 17 200 kr
([11630–11027]/[0,191–0,156]). Då de
indirekta kostnaderna inkluderas inne-
bär det att kostnaden för att behandla en
patient med mirtazapin initialt jämfört
med fluoxetin är 166 kr högre. Denna
skillnad kan betraktas som försumbar,
och eftersom andelen friska patienter är
större vid initial behandling med mirt-

Tabell II. Förväntad kostnad per patient efter
6 månaders behandling, mirtazapin respekti-
ve amitriptylin (1997 års priser).

Mirtazapin Amitriptylin

Initialt läkemedel 618 296

Läkarbesök före
avbruten behandling 2 922 2 957

Behandling av
biverkningar 108 320

Kostnader efter
avbruten behandling 9 313 9 743

Summa direkta
kostnader 12 961 13 316

Produktionsbortfall 89 731 94 173

Summa direkta och
indirekta kostnader 102 692 107 489

Andel friska
patienter 0,232 0,191

Tabell III. Förväntad kostnad per patient efter
6 månaders behandling, mirtazapin respekti-
ve fluoxetin (1997 års priser).

Mirtazapin Fluoxetin

Initialt läkemedel 1 194 871

Läkarbesök före
avbruten behandling 3 107 2 817

Åtföljande behandling 1 1

Kostnader efter
avbruten behandling 7 329 7 337

Summa direkta
kostnader 11 630 11 027

Produktionsbortfall 91 820 92 257

Summa direkta och
indirekta kostnader 103 450 103 284

Andel friska
patienter 0,191 0,156



azapin är detta alternativ kostnadseffek-
tivt i jämförelse med fluoxetin. 

Känslighetsanalyser. I huvudana-
lysen har kostnaden för läkarbesök be-
räknats utifrån det genomsnittliga anta-
let besök som psykiatrerna uppgav vid
panelmötet. I känslighetsanalyserna har
istället de övre och undre gränserna för
antalet läkarbesök som framkom vid
panelmötet använts. Vidare antogs det i
huvudanalysen att de läkarbesök som
gjordes efter avbruten initial behand-
ling skedde hos psykiatrer. I känslig-
hetsanalyserna undersöktes vad det
skulle betyda att de besöken istället
gjordes hos ett billigare alternativ, t ex
allmänläkare i primärvården. I de be-
handlingsalternativ där patienterna av-
bryter initial behandling menade en av
läkarna vid panelmötet att alternativ be-
handling utgjordes av inläggning på
psykiatrisk klinik. Detta relativt sett
mycket dyrare alternativ har också ta-
gits bort i känslighetsberäkningarna. 

Det är endast då antagandet om antal
läkarbesök ändras till det maximala i re-
spektive gren och då den dyrare alterna-
tiva behandlingen (sjukhusvård) exklu-
deras som mirtazapin fortfarande är bil-
ligare än amitriptylin. Då de andra anta-
gandena ändras är amitriptylin billigare
som initial behandling. Mirtazapin är
dock genomgående det billigare alter-
nativet då produktionsbortfallet inklu-
deras.

Vad gäller resultatet för känslighets-
analysen av jämförelsen mellan mirt-

azapin och fluoxetin ger den i princip
samma resultat som huvudanalysen,
dvs initial behandling med mirtazapin
är dyrare jämfört med fluoxetin vad gäl-
ler direkta kostnader. Då produktions-
bortfallet medräknas är dock skillna-
derna i kostnader försumbara.

Diskussion 
De direkta kostnaderna för behand-

ling av depression har ökat med 55 pro-
cent på tio år. Det har skett trots att slu-
tenvårdskostnaderna har minskat. Inte
helt oväntat är det läkemedelskostna-
derna som svarar för den största delen
av ökningen. Det kan finnas flera för-
klaringar till de ökade kostnaderna. En
förklaring är att depressionssjukdomar
stadigt ökar i västvärlden, en annan kan
vara att fler personer söker vård på
grund av depression, en tredje att dia-
gnossättningen för olika psykiska stör-
ningar har ökat och en fjärde att intro-
duktionen av nya antidepressiva läke-
medel möjliggjort behandling för en
bredare patientgrupp. 

Om de högre kostnaderna också lett
till att behandlingen blivit effektivare
skulle detta antagligen kunna avläsas i
minskade indirekta kostnader. Enligt
våra beräkningar har dock de indirekta
kostnaderna fortsatt att öka. Det är
emellertid svårt att dra några slutsatser
av de indirekta kostnadsberäkningar
som redovisats.

Tillgänglig statistik saknas för sjuk-
skrivningar senare än 1990 och få mät-
tillf ällen finns avseende antalet förtids-

pensioneringar. Antalet nybeviljade
förtidspensioner och sjukbidrag till
följd av psykiska störningar har under
hela 1990-talet varit relativt konstant
[21]. Eftersom det totala antalet nybe-
viljade förtidspensioner och sjukbidrag
minskat, har psykiska störningar rela-
tivt sett blivit en allt vanligare orsak till
nybeviljad förtidspension/sjukbidrag.
Däremot visar statistiken på att antalet
självmord stadigt minskar. Om det be-
ror på effektivare behandling av depres-
sion kan man inte dra några slutsatser
om från denna studie. Det är dock oom-
tvistat att depression medför förhöjd
självmordsrisk och att denna i allmän-
het minskar vid framgångsrik behand-
ling [2]. 

En analys av kostnadsutvecklingen
räcker inte för att belysa den samhälls-
ekonomiska nyttan av en ny behand-
lingsmetod. Exempelvis visar tre studi-
er att mirtazapin ger snabbare symtom-
reduktion de första 6–8 veckorna jäm-
fört med citalopram [22], fluoxetin [18]
och paroxetin [23]. Med tanke på de
höga indirekta kostnader som depres-
sion leder till kan nya behandlingsme-
toder innebära minskade kostnader i ett
samhällsekonomiskt perspektiv. 

De kostnadseffektmodeller som an-
vänts här har också använts i Frankrike
[14, 15] och Österrike [16]. En allmän
synpunkt vid panelmötet som hölls för
att anpassa modellerna till svenska för-
hållanden var att doseringen generellt
var låg jämfört med praxis i de kliniska
prövningar som ligger till grund för mo-
dellerna. Anledningarna till att vissa pa-
tienter avbröt behandlingen diskutera-
des också, dock utan att några entydiga
svar kunde ges. Den alternativa behand-
lingen kunde därför skilja sig mellan lä-
karna då de tolkat anledningarna olika,
där ett alternativ var att öka doseringen
av det aktuella läkemedlet.

Jämförelser med de utländska studi-
erna visar till viss del liknande resultat
som den svenska tillämpningen (Tabell
IV). I de svenska och franska tillämp-
ningarna är initial behandling med mirt-
azapin billigare än den med amitripty-
lin, även om skillnaden är försumbar i
den franska. Den österrikiska tillämp-
ningen visar dock att behandling med
amitriptylin är billigare än mirtazapin.
Vidare kan man ur Tabell IV se att kost-
naden per frisk patient är lägre för mirt-
azapin än för amitriptylin. Den margi-
nella kvoten säger att det kostar cirka
7 500 kr mer att få en patient frisk med
initial behandling med mirtazapin jäm-
fört med amitriptylin i Österrike. 

I alla tre länderna är den förväntade
kostnaden per behandlad patient högre
med mirtazapin än med fluoxetin (Ta-
bell V). Kostnaden per frisk patient är
dock lägre för mirtazapin i de tre länder-
na. Jämförs behandlingarna på margi-
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Tabell IV. Jämförelse mellan kostnadseffektkvoter i Sverige, Frankrike och Österrike, mirtaza-
pin respektive amitriptylin (SEK,1997 års priser).

Förväntad kostnad 
per patient, Kostnads- Kostnadseffektkvoter

Land sjukvårdskostnader differens (kostnad per frisk patient)

Genomsnittlig Marginell
Mirtazapin Amitriptylin Mirta–Ami Mirta Ami

Sverige 12 961 13 316 –355 55 866 69 717 –
Frankrike 6 019 6 045 –26 25 946 31 652 –
Österrike 5 546 5 239 +307 23 904 27 432 7 473

FRF 100 = SEK 130, okt 1997 (SCB)
ATS 100 = SEK 62, okt 1997 (SCB)

Tabell V. Jämförelse mellan kostnadseffektkvoter i Sverige, Frankrike och Österrike, mirtaza-
pin respektive fluoxetin (SEK, 1997 års priser).

Förväntad kostnad 
per patient, Kostnads- Kostnadseffektkvoter

Land sjukvårdskostnader differens (kostnad per frisk patient)

Genomsnittlig Marginell
Mirtazapin Fluoxetin Mirta–Fluox Mirta Fluox

Sverige 11 630 11 027 +603 60 890 70 686 17 229
Frankrike 6 869 6 374 +495 35 963 40 859 14 143
Österrike 6 209 5 991 +218 32 508 38 404 6 229

FRF 1 = SEK 1,45, dec 1998
ATS 100 = SEK 69, dec 1998



ANNONS



nalen, dvs kostnaden för att få ytterliga-
re en frisk patient med mirtazapin jäm-
fört med fluoxetin, varierar denna kost-
nad mellan länderna mellan 5600 kr
och 17200 kr.

Samhällets kostnader för behandling
av personer med depression är betydan-
de. Det torde vara av stor vikt att finna
behandlingar som ger snabb effekt med
låg biverkningsprofil eller god följsam-
het. Den beskrivna studien pekar på –
liksom den franska och österrikiska stu-
dien – att priset per tablett är en dålig in-
dikator i ett samhällsekonomiskt per-
spektiv och i debatten om kostnadsef-
fektivitet vid läkemedelsbehandling av
depression. Utvidgade studier behövs
då det gäller läkemedelsbehandling av
depression i ett hälsoekonomiskt per-
spektiv.

*
Studien har genomförts med ekono-

miskt stöd från Organon AB. 
I panelmötet deltog psykiatrerna Sö-

ren Albertsen, Lars Häggström, Åke
Pålsson, Christer Wendestam och Gö-
ran Årnell.
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Summary 

How much does depression cost society?

Anna Norinder, Sara Nordling, Lars
Häggström 

Läkartidningen 2000; 97: 1693-1700.

Direct costs for treating depression, i.e. the
cost of out-patient and in-patient care together
with drug costs, have increased by 55 per cent
during the period 1987–1997 in Sweden. Drugs
incurred the greatest increase, whereas the cost
of in-patient care has decreased.  

Indirect costs, i.e. sick leave, morbidity and
premature mortality due to depression, have
also increased during this period. 

Cost-effectiveness calculations comparing
mirtazapine with amitriptyline show that it is
less expensive to initiate treatment with mirta-
zapine, both when direct costs are compared
and when indirect costs are included.  

In a comparison between mirtazapine and
fluoxetine, initial treatment with fluoxetine is
less expensive with respect to direct cost, but
these two alternatives are equivalent when in-
direct costs are taken into consideration. 

The price of drug is a poor criterion of re-
source expenditures and of rational pharmaco-
logical therapy in the treatment of depression. 
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Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått en efterföljare:
”Kvinnorna och männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
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