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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Hälsoekonomi har under de senaste tio åren utvecklats från
att tidigare ha varit ett udda ämne, som en liten grupp av fö-
reträdesvis ekonomer intresserade sig för, till en relativt väl-
etablerad disciplin. Den senaste världskonferensen i hälso-
ekonomi, i engelska York, samlade över 1 200 delegater. De
fick bl a lyssna till Nobelpristagaren Amartya Sen. Hans fö-
redrag, liksom flera andra bidrag, kretsade kring den centrala
frågan om vad som menas med jämlik hälsa. Är det tillräck-
ligt att tillgången på sjukvårdsresurser är jämlik eller krävs
något mer? Svaret är förstås nej och ja på dessa frågor. Ändå
handlar den sjukvårdspolitiska debatten nästan bara om för-
delning av och tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser.

Begreppet hälsoekonomi står för både ett förhållningssätt
och en tillämpning av ekonomiska teorier, metoder och syn-
sätt på hälso- och sjukvården. Förhållningssättet handlar om
att tillägna sig ett ekonomiskt tänkande som bl a innebär att
resurserna i samhället är begränsade och att det inte går att till-
fredsställa alla mänskliga behov med tillgängliga resurser,
utan att vi som kollektiv eller enskilda individer ställs inför
val. Kravet på hushållning av begränsade resurser gäller för
sjukvården på samma sätt som inom andra samhällssektorer,
liksom för den egna privatekonomin. Detta är på en övergri-
pande nivå knappast kontroversiellt. Ingen som är verksam i
vården anser väl att det är försvarbart med resursslöseri utan
tycker nog att tillgängliga resurser i form av personal, mate-
rial, lokaler m m skall användas så förnuftigt som möjligt. 

På det individuella planet finns det dock en rad konflikter.
I relationen till enskilda patienter förväntas läkaren eller sjuk-
sköterskan vara patientens agent och enbart ha patientens bäs-
ta för ögonen, och underförstått inte ta hänsyn till andras be-
hov. I praktiken sker inte detta fullt ut, och det är inte heller
rimligt att så sker. Läkare och annan vårdpersonal tvingas
både i det dagliga vårdarbetet och när man agerar i ledande
ställning göra avvägningar mellan olika patienters och pati-
entgruppers behov av vård, förväntad nytta och kostnader.
Fördelningen av tillgängliga resurser handlar inte bara om att
tillfredsställa de behov som visar sig på mottagningen utan
man måste också ställa frågan om det finns behov av insatser
i befolkningen som inte efterfrågas. De finns grupper med låg
autonomi som behöver extra stor uppmärksamhet.

Hälsoekonomiska utvärderingar ökar i betydelse
De flesta personer som är verksamma i vården kommer i förs-
ta hand i kontakt med den mest tillämpade delen av hälso-

ekonomin, nämligen utvärderingar. Sådana görs med syftet
att förbättra effektiviteten i vården även om hälsans fördel-
ning också är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Idag finner
man hälsoekonomiska artiklar i de flesta medicinska tidskrif-
ter som är inriktade på klinisk forskning. Men det är trots allt
vid utvärdering av nya läkemedel som hälsoekonomi blivit
mest etablerad. I flera länder ställs numera krav på producen-
terna av nya läkemedel att redovisa kostnadseffektivitet inför
beslut om subventionering, vilket bidragit till en ökad tillgång
på hälsoekonomiska studier. I samband med att den svenska
läkemedelsförmånsnämnden kommer att börja sitt arbete den
1 oktober 2002 så kommer hälsoekonomiska värderingar att
spela en allt viktigare roll även i vårt land. Med andra ord är
det inte längre en fråga om huruvida hälsoekonomiska aspek-
ter skall beaktas vid beslut som rör användning av resurser i
sjukvården utan hur kunskapen skall användas på bästa sätt. 

Även om tillgången på hälsoekonomiska utvärderingar
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ökat under senare tid och metodiken blivit
mer standardiserad kvarstår det en mängd
frågor om hur hälsoekonomiska data skall
hanteras i beslutsfattandet. Det gäller bland
annat hur kvalitetsgranskning och värde-
ring av resultaten skall ske. Beslut om infö-
rande av nya läkemedel eller nya tekniker
fattas ofta under stor osäkerhet och då det
vetenskapliga underlaget är mycket begrän-
sat. När man vill göra en bedömning av den
förväntade patientnyttan och ställa den i re-
lation till kostnaderna i samhället måste
man i regel basera sin analys på antaganden. 

En annan aktuell fråga gäller hur man
skall använda kunskapen om kostnadsef-
fektivitet vid prioriteringar i vården. Priori-
teringsutredningen och den efterföljande
riksdagsbehandlingen skapade stor för-
virring när man skrev att kostnadseffektivi-
tetsprincipen är underordnad behovsprinci-
pen utan att utförligt diskutera vad det kan
innebära. Regeringen har emellertid i proposition 2001/02:63
bättre än tidigare klargjort vilken roll kostnadseffektivitet
skall spela vid bedömning av nya läkemedel. Enligt regering-
en innebär kostnadseffektivitetsprincipen att en rimlig rela-
tion mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och
livskvalitet, bör eftersträvas vid val mellan olika verksamhe-
ter och åtgärder. 

Vad menas med kostnadseffektivitet?
Kostnad är en kvantifiering av en resurs som åtgår för att
åstadkomma till exempel en behandling, undersökning eller
ett samtal med anhöriga. Här kan ingå delkostnader för per-
sonal, laboratorieanalyser och läkemedel. Grova kostnadsbe-
dömningar görs mer eller mindre intuitivt vid alla former av
medicinskt beslutsfattande eller omvårdnadsbeslut. Det upp-
fattas till exempel inte som ändamålsenligt att med magnet-
kamera undersöka alla som söker för huvudvärk men som
teoretiskt skulle kunna ha ett allvarligt tillstånd. Ibland är be-
sluten och deras konsekvenser enkla att överblicka och kräver
inga sofistikerade hälsoekonomiska analyser. Det kan handla
om läkarens egen tidsinsats i en situation där den förväntade
patientnyttan är uppenbar. Andra gånger är beslutsproblemen
mer komplicerade. 

Inför ett ställningstagande om ett nytt program för till ex-
empel screening för tidig upptäckt av cancer går det knappast
att enbart på basis av egna erfarenheter bedöma om den för-
väntade hälsovinsten står i rimlig proportion till de framtida
kostnaderna för programmet. Det krävs att nyttan och risker-
na med screeningen studerats i kontrollerade studier liksom
att de kostnader som uppstår i olika delar av samhället måste
analyseras på ett vetenskapligt godtagbart sätt. Så snart man
tvingas att välja hur man vill använda sina resurser för att
uppnå så mycket som möjligt av det man önskar uppnå har
man behov av information om konsekvenserna av olika hand-
lingsalternativ. Det är här som hälsoekonomiska metoder
kommer in bilden. Sådana kan användas för att identifiera,
kvantifiera och värdera kostnader för och nytta av olika hand-
lingsalternativ. 

Vid hälsoekonomiska utvärderingar jämförs kostnadsef-
fektiviteten hos minst två alternativa strategier. Det kan gälla
två operationsmetoder, två läkemedelsbehandlingar eller en
jämförelse mellan en medicinsk behandling och ett alternativ
med omvårdnadsinsatser. Kostnadseffektmåtten är i regel en
kvot mellan en primär effektvariabel och kostnad, som kro-
nor per vunnet levnadsår eller kronor per vunnen smärtfri dag. 

Under årens lopp har jag mött läkare som ifrågasatt hälso-

ekonomiska beräkningar därför att de tyckt
att det är olämpligt att använda ekonomiska
kalkyler vid beslut som rör enskilda patien-
ter. Jag och andra hälsoekonomer har ingen
annan åsikt. Det har aldrig varit tänkt att in-
formationen ska användas oreflekterat vid
beslut som rör enskilda patienter lika lite
som annan patientnära klinisk forskning är
giltig som enda beslutsunderlag för be-
handlingsbeslut för enskilda patienter.
Ändå behövs det ibland kliniska studier
som visar den förväntade hälsoeffekten el-
ler kostnaden av en åtgärd som referens att
utgå från. Det är från sådana underlag be-
handlingsrekommendationer och riktlinjer
kan tas fram som beslutsstöd. I det enskilda
behandlingsbeslutet måste givetvis den en-
skilde patientens eller patientgruppens spe-
cifika behov och egenskaper och önskemål
vägas in. 

Krångligt att beräkna kostnaden
Vid hälsoekonomiska utvärderingar är kostnadsbegreppet
centralt. För övrigt beräknas kostnaderna på samma sätt oav-
sett vilken av de nedan beskrivna metoderna som används.
När läkaren fattar ett behandlingsbeslut tas alltid resurser i an-
språk som i princip skulle kunna användas för något annat än-
damål. Alternativkostnaden, det vill säga värdet av den häl-
sovinst som skulle uppkommit vid bästa tänkbara alternativa
resursanvändning, är mest korrekt att använda i samhällseko-
nomiska kalkyler. I praktiken är det inte möjligt att ta reda på
detta, utan kostnadsberäkningarna vid hälsoekonomiska ut-
värderingar måste göras på ett annat sätt.

Kostnader för medicinska åtgärder vid diagnostik och be-
handling försöker man istället beräkna med hjälp av mark-
nadspriser och utifrån sjukvårdens egna kostnadsredovis-
ningar. Beräkning av kostnader för specifika åtgärder i
sjukvården är fortfarande både komplicerad och tidsödande
eftersom kostnadsredovisningen inte är utformad på ett opti-
malt sätt. Vid vetenskapliga studier är det vanligt att kost-
nadsuppgifter för olika åtgärder, till exempel laboratorieana-
lyser, röntgenundersökningar och mottagningsbesök, inhäm-
tas från flera sjukhus för att undvika extrema värden [1]. 

Vilka kostnader skall tas med i hälsoekonomiska utvär-
deringar? Svaret är att alla kostnader som bedöms relevanta
skall ingå. Vad som kan anses relevant beror i sin tur på den
frågeställning som studien skall besvara. Om man enbart är
intresserad av att svara på frågan hur en ny operationsmetod
påverkar klinikens ekonomi så är det acceptabelt att begränsa
sin datainsamling till de kostnadsslag som är direkt relatera-
de till vården vid den aktuella kliniken. Vid hälsoekonomis-
ka utvärderingar rekommenderas dock ett samhällsperspek-
tiv. Det innebär att man försöker kartlägga alla relevanta kost-
nader och effekter oavsett var de uppstår i samhället och oav-
sett när de inträffar i tiden. Det innebär att kostnader liksom
besparingar och andra effekter som inträffar även långt fram
i tiden skall tas med. Framtida kostnader och effekter bör
emellertid ges ett lägre värde än nuvärdet (diskontering). I re-
gel görs en nedskrivning på 3–5 procent per år. Diskontering
har sin grund bland annat i att man vill beakta den osäkerhet
som finns om framtiden (jämför med uttrycket: »Hellre en få-
gel i handen än tio i skogen«. För en utförligare förklaring
hänvisas till läroböcker i ämnet) [2].

Andra åtgärder än medicinska, som transporter till och från
vårdinrättningen, beräknas som den faktiska kostnaden för
egen bil eller kostnaden för taxiresor. Den här typen av kost-
nader liksom tidskostnader skall tas med om de bedöms ha be-
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tydelse för resultatet. Vid utvärdering av till exem-
pel en hälsokontroll till vilken i huvudsak friska per-
soner inbjuds är det angeläget att såväl produk-
tionsbortfall som andra tidskostnader kartläggs och
värderas. När man vill beräkna kostnadseffektivite-
ten hos olika strategier för att bedriva hemsjukvård
är det istället viktigt att kartlägga anhörigas tidsin-
sats för de behandlingsalternativ som jämförs. Me-
toder för värdering av produktionsbortfall liksom
bestämning av värdet av anhörigas tid är en källa till
diskussion. Här saknas av förståeliga skäl en hand-
fast metodik eftersom förhållandena skiljer sig kraf-
tigt mellan olika vårdsituationer. En viktig princip vid hälso-
ekonomiska studier är dock att alla resurser som identifierats
i form av till exempel läkartid, operationsminuter, EKG-un-
dersökningar och anhörigas tidsinsats redovisas i fysiska stor-
heter som timmar, antal undersökningar, dagar m m. Härige-
nom kan läsaren av studien såväl följa hur man kommit fram
till resultatet som göra egna beräkningar med hjälp av lokala
kostnadsuppgifter. Även relevanta »kostnader« som man an-
ser inte går att skatta i kronor bör anges om de inte fångas med
hjälp av något livskvalitetsmått.

Vidare skall indirekta kostnader i form av patientens tids-
kostnader beaktas. Om det är vanligt att ta med framtida kost-
nader som direkt relaterade till sjukdomen är det mindre van-
ligt att ta med kostnader för orelaterade sjukdomar eller kon-
sumtion för mat, kläder m m som uppstår vid vunna lev-
nadsår. Ekman och medarbetare har gjort sådana beräkningar
i utvärdering av läkemedlet bisoprolol vid behandling av kro-
nisk hjärtsvikt som tidigare publicerats i Läkartidningen [3].
Det finns teoretiska fördelar med detta angreppssätt men ock-
så nackdelar. Om man har ambitionen att ta med kostnader för
orelaterade sjukdomar och samtliga konsekvenser på sam-
hällsekonomin kan resultaten bli osäkra och svåra att tolka då
det är metodologiskt besvärligt att beräkna dessa kostnader på
ett invändningsfritt sätt. Jämförelser mellan studier från olika
länder blir också svårare att göra.

Olika typer av hälsoekonomiska studier
Det finns olika typer av hälsoekonomiska utvärderingsmeto-
der. De har vissa likheter, särskilt på kostnadssidan, men ock-
så vissa olikheter som är värda att känna till. Kostnadsmini-
meringsanalys (cost-minimization analysis) förekommer
som ett specialfall och kan användas i de fall den medicinska
effekten är lika mellan de studerade alternativen. I sådana fall
brukar man nöja sig med att jämföra enbart kostnaderna. Det
alternativ som har den lägsta totala kostnaden är att föredra. 

Vanligtvis är effekten olika mellan alternativen. Ofta in-
nebär ett nytt läkemedel eller en ny operationsmetod att en nå-
got bättre effekt uppnås men till högre kostnad. Kostnadsef-
fektanalys (cost-effectiveness anlysis) syftar till att relatera
extrakostnaden (marginalkostnaden) för det dyrare alternati-
vet med vad man vinner i extra hälsoeffekt (marginalnyttan).
Vad detta kan innebära i praktiken framgår av följande ex-
empel från SBU Alert [4].

Ett relativt nytt läkemedel, klopidogrel, som är godkänt för
behandling av symtomgivande aterosklerotisk sjukdom har
prövats i en stor undersökning istället för ASA. Enligt studi-
en minskar den relativa risken för en allvarlig hjärt–kärlhän-
delse med 8,7 procent. I absoluta tal minskar risken med 0,5
procent. För att undvika en händelse måste alltså cirka 200 pa-
tienter behandlas under ett år till en merkostnad av 6 000 kro-
nor per patient. Ett preliminärt kostnadseffektmått är att det
kostar 1,2 miljoner kronor för att undvika en allvarlig hän-
delse. Om denna kostnad står i rimlig relation till hälsovins-
ten är dels en värderingsfråga, dels en empirisk fråga. För att
analysen skall bli fullständig måste kostnader för att behand-

la slaganfall, hjärtinfarkt m m tas med, liksom de
besparingar som görs tack vare att sådana händelser
kan undvikas. Dessutom vill man veta hur stor ef-
fekten av läkemedlet i rutinmässig användning fak-
tiskt är. Tyvärr finns inte denna information till-
gänglig i den kliniska studien utan måste skattas på
något sätt. 

Oavsett vilka kostnader som tas med i kost-
nadseffektanalysen så mäts kostnader och effekter i
olika enheter. Effektmåttet väljs utifrån vad som
bedöms vara den primära effektvariabeln. Med
andra ord: Vilken typ av hälsoeffekt vill man i förs-

ta hand uppnå med behandlingen? Tack vare att resultatmåt-
tet i kostnadseffektanalysen är förhållandevis lätt att förstå
och att det bygger på samma variabler som finns i de medi-
cinska utvärderingarna har kostnadseffektanalysen varit do-
minerande. I en översiktsartikel av Tengs och medarbetare [5]
fanns det redan i mitten av 1990-talet över 500 kostnads-
effektanalyser av preventiva program. Eftersom sådana pro-
gram primärt syftar till att påverka överlevnaden tillåter det
använda resultatmåttet kostnad per vunnet levnadsår resul-
tatjämförelser mellan olika typer av program. 

Så snart flera effekter uppnås med behandlingen eller ef-
fekten inte är jämförbar med andra behandlingar får man dock
svårigheter att tolka resultatet i den ekonomiska utvärdering-
en. Det kanske mest betydelsefulla bidraget till hälsoekono-
min under de senaste tjugo åren är kostnadsnyttoanalys (cost–
utility-analysis). I en sådan tas hänsyn inte bara till mortalitet
utan även till förändring av morbiditet. En sammanvägning
av eventuella förbättringar i livslängd och livskvalitet görs
i måttet kvalitetsjusterade levnadsår (quality adjusted life
years, QALYs). Mycket förenklat innebär det att patienters
livskvalitet kartläggs och värderas med någon typ av index på
en skala från 0 till 1. Noll motsvarar på denna skala död me-
dan 1 motsvarar tillstånd med full hälsa. Om en patientgrupp
i medeltal vinner två år tack vare en specifik behandling och
under dessa två år har en hälsa som i genomsnitt motsvarar 0,7
så skapar behandlingen 1,4 kvalitetsjusterade levnadsår, det
vill säga motsvarande 1,4 år med full hälsa. 

Begreppet kvalitetsjusterade levnadsår introducerades
1964 av Herbert Klarman i en studie om kronisk njursvikt. I
studien åsattes olika kvalitetsvikter på vunna år av forskarna
själva. Under årens lopp har olika metoder utvecklats för att
mäta preferenser för olika hälsotillstånd och för beräkning av
kvalitetsvikter. Standard-Gamble-metoden innebär att för-
sökspersoner ställs inför hypotetiska val mellan att befinna
sig i ett tillstånd med nedsatt hälsa och genomgå en behand-
ling som leder till bot samtidigt som behandlingen är förenad
med en risk för en dödlig komplikation. Risken varieras tills
intervjuaren tillsammans med försökspersonen funnit den
risknivå där försökspersonen är indifferent inför de båda al-
ternativen. Med hjälp av denna information kan man beräkna
ett nyttovärde på det beskrivna hälsotillståndet. Nackdelen
med Standard-Gamble-metoden, och en liknande metod som
kallas Time-Trade-Off, är att de är tidskrävande och oprak-
tiska att använda i kliniska studier. Istället används ofta sär-
skilda frågeformulär som patienterna själva får fylla i. De
mest vanligt använda instrumenten är: Quality of Well Being
(QWB), Health Utilities Index (HUI), EQ-5D [6]. 

I likhet med alla andra situationer inom medicinen som
bygger på värderingar förekommer givetvis individuella
skillnader bland patienterna i hur de värderar sin hälsa. Dess-
utom finns det mättekniska problem som gör att den här typen
av beräkningar måste tolkas med en viss försiktighet. Innan
man blir alltför kritisk är det viktigt att fundera över hur de al-
ternativa beslutsunderlagen ser ut. En fördel med kostnads-
nyttoanalysen är att den ger ett mått, kronor per vunnet kvali-
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tetsjusterat levnadsår, som gör det möjligt att jäm-
föra utfallet mellan helt olika typer av behandlingar
(livräddande och symtomlindrande) för olika sjuk-
domsgrupper.

Avslutningsvis några ord om kostnadsintäkts-
analys (cost–benefit-analysis), som är den analys-
metod som är bäst teoretiskt förankrad. I korthet in-
nebär den att både kostnader och effekt värderas i
samma enhet, det vill säga kronor i Sverige. När häl-
soeffekter skall värderas i pengar erbjuder detta en
rad metodproblem. Det finns visserligen undersök-
ningar av betalningsviljan för exempelvis att mins-
ka risken för skador i trafiken, som visar att värdet per vunnet
levnadsår skattas till 440 000 kronor [3]. Vid motsvarande
mätningar av betalningsviljan för förbättringar av olika häl-
sotillstånd i sjukvården missförstås dock ofta den typen av
frågor. Även om metoder för att mäta betalningsvilja är under
utveckling så finns än så länge få exempel på kostnadsintäkts-
analyser av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Känslighetsanalys
Läsare av hälsoekonomiska utvärderingar finner inte minst på
läkemedelsområdet att flertalet av dessa är så kallade modell-
studier. Det innebär att författarna av dessa studier i varie-
rande utsträckning bygger sina beräkningar på antaganden.
Ibland förekommer formella simuleringar av medicinska ut-
fall och kostnader, andra gånger har behandlingsresultat från
en eller flera publicerade studier använts. En viktig del av en
hälsoekonomisk studie är känslighetsanalysen. Den innebär
att man undersöker hur robusta resultaten i studien är genom
att pröva alternativa värden på viktiga variabler. Ofta prövar
man med extrema värden från egna data eller med uppgifter
från litteraturen.

Den naturvetenskapligt skolade kliniska forskaren finner
det ibland märkligt att man kan basera vetenskapliga studier
på antaganden. Hur kan man över huvud taget uttala sig om
kostnadseffektivitet när säkra data om klinisk effekt saknas?
Syftet med utvärderingar är att förbättra underlaget för beslut.
Då blir frågan om resultatets relevans helt avgörande. Det
problem i form av osäkra data som hälsoekonomen konfron-
teras med, när han eller hon skall göra en hälsoekonomisk be-
räkning av till exempel ett nytt läkemedel, delar han eller hon
med alla andra. Ofta tvingas man fatta beslut om användning
av nya medicinska metoder under osäkerhet långt innan evi-
densen om patientnyttan är säkerställd. I modellanalyser som
inbegriper simuleringar av något slag görs beräkningar uti-
från explicita antaganden. 

Modellstudier är inte substitut till välgjorda kliniska studi-
er, utan ett sätt att systematiskt sammanställa bästa tillgängli-
ga information för att belysa ett beslutsproblem i avvaktan på
säkrare data. En brist är dock att företagen och andra finan-
siärer av hälsoekonomiska studier ofta nöjer sig med modell-
analysen och på så sätt struntar i den viktiga uppgiften att ve-
rifiera/falsifiera modellen. Ett annat problem är att modell-
studier i regel görs på uppdrag av eller i samarbete med ett fö-
retag med ekonomiska intressen i den produkt som studeras.
Det är naturligt att så är fallet eftersom företagen har bäst kun-
skap om nya produkter, men företagsstudier behöver i högre
grad kompletteras med oberoende analyser. 

Utveckling av hälsoekonomisk metodik
I hälsoekonomisk litteratur diskuteras i ökad utsträckning
hälsans fördelning i befolkningen samt vilka andra faktorer
som bör beaktas vid prioriteringar av hälso- och sjukvård. En-
ligt den svenska prioriteringsutredningen innebär behovs-
principens överordnade natur att kostnadseffektivitetsprinci-
pen bör tillämpas endast vid jämförelser av behandlingar av

samma sjukdom. Utredningens slutsats är att pati-
enter med svårare sjukdomar skall gå före patienter
med lindrigare sjukdomar, även om åtgärden kostar
väsentligen mer är rimligt. Frågan är dock hur
mycket mer det kan kosta innan det får oacceptabla
konsekvenser för de grupper som därigenom måste
avstå från vård? Hur skall man avgöra olika grader
av behov? Hur prioriterar samhället relativt kost-
nadseffektiva förebyggande insatser för att sluta
röka mot insatser för personer med akut ont i ryg-
gen? I det ena fallet rör det sig om personer som i
regel inte känner sig särskilt sjuka, men har en viss

riskökning för framtida allvarliga händelser, medan de med
ryggsmärtor är för stunden svårare sjuka medan tillgången till
effektiva behandlingsmetoder är begränsad. 

Ett annat exempel är läkemedlet Cerezym som används
vid behandling av en svår ämnesomsättningssjukdom. Be-
handlingen kostar för en patient omkring två miljoner kronor
per år. Kostnaden per vunnet levnadsår är många gånger hög-
re än det som samhället tycks vara villigt att betala för att vin-
na levnadsår genom att minska förekomsten av rökrelaterade
sjukdomar. Med andra ord så har vi en mycket hög betal-
ningsvilja när det gäller vård av patienter med livshotande till-
stånd och det finns en effektiv behandling att erbjuda, till
skillnad från insatser som gäller lindrigare tillstånd men fram-
förallt vid förebyggande av allvarliga händelser som ligger
långt fram i tiden. Den här typen av skilda ställningstaganden
behöver inte stå i konflikt med att ta hänsyn till kostnadsef-
fektivitet. Frågan är hur olika värderingar på ett systematiskt
sätt skall byggas in i beslut rörande fördelning av tillgängliga
resurser. En utmaning för hälsoekonomer är att utveckla nå-
gon typ av »jämlikhetsvikt« som kan kombineras med kvali-
tetsjusterade levnadsår [7]. En sådan strävan kommer inte att
leda till att beslut blir värderingsfria eller okontroversiella,
men förhoppningsvis kan en sådan utveckling bidra till att
tydliggöra problemet och bidra till mer rättvisa och ända-
målsenliga prioriteringar.

Som framgått tidigare innehåller hälsoekonomiska analy-
ser osäkerhet i flera led. Man brukar skilja på osäkerhet rela-
terad till insamlade data och osäkerhet relaterad till det sätt
analysen utförts på. När det gäller osäkerheten beträffande
data rör det sig i regel om en naturlig variation i populationer
som kan minskas på sedvanligt sätt genom att öka studiepo-
pulationens storlek eller genom att beakta osäkerheten med
hjälp av ett konfidensintervall. Att beräkna konfidensintervall
för en kvot är dock mer komplicerat än att beräkna dem för
enstaka medelvärden. Den hälsoekonomiska litteraturen er-
bjuder numera flera metoder för att ange osäkerhetsintervall
vid beräknade kostnadseffektkvoter [8]. Det kommer dock
säkerligen att ta flera år innan dessa slagit igenom i praktiken.

Ett tredje område som uppmärksammats är svårigheterna
att jämföra kliniska och ekonomiska data från multicenter-
studier med data från olika länder. Kostnadseffektkvoterna
kan då variera i olika delmaterial, på grund av olika utfall på
effektsidan, praxisskillnader och olika prisnivåer. Ett sätt att
hantera detta kan vara att beräkna länderspecifika kostnads-
effektkvoter och analysera dem separat innan en beräkning
görs för hela studiepopulationen [9]. Inom detta område finns
det många metodproblem som väntar på sin lösning.

Ett fjärde metodområde inom hälsoekonomi gäller sam-
manvägning av resultat från flera studier. Metaanalyser av
hälsoekonomiska studier är ovanliga av flera skäl. Ett är att
det hittills sällan funnits flera studier som analyserat samma
frågeställning, ett annat att det i regel är svårare än med kli-
niska data att jämföra resultaten från flera ekonomiska utvär-
deringar. Det är inte heller många år sedan Cochrane Colla-
boration och andra liknande organisationer presenterade rikt-
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linjer för systematisk granskning av kliniska studier. När det
gäller granskning och sammanvägning av hälsoekonomiska
studier är metodutvecklingen fortfarande i sin linda. Det på-
går utveckling på flera håll, och inom några år har vi säkert
fått bättre verktyg för att göra adekvata sammanställningar av
den växande hälsoekonomiska litteraturen. Under tiden re-
kommenderas en bra artikel av Drummond och Jefferson som
handlar om riktlinjer till författare och vetenskapliga grans-
kare av studier som insänts till BMJ [10].

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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