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Intro

Ny operationsmetoder och läkemedel blir 

snabbt klinisk standard

Hur snabbt en ny metod införs tycks avta med
• Graden av akut alt specialisering 

• Ålder i patientgruppen

• Patientgruppens förmåga att kräva sin rätt



Prioriteringsutredningen

Parlamentarisk utredning tillsatt 1992. 
Slutbetänkandet ”Vårdens svåra val” 1995

- Människovärdesprincipen

- Behovs- och solidaritetsprincipen

- Kostnadseffektivitetsprincipen



Människovärdesprincipen

Alla människor har lika värde och samma rätt 

oberoende av personliga egenskaper och 

funktioner i samhället 



Behovs- och 
solidaritetsprincipen

De områden där behoven är störst

– verksamheter

– individer

Mest behövande

Svåraste sjukdomarna

Sämsta livskvaliteten



Kostnadseffektivitetsprincipen

Rimlig relation mellan kostnader och effekt

Effekt mäts i förbättrad hälsa och höjd 

livskvalitet



Tillägg till Hälso- och 
sjukvårdslagen 

Den som har störst behov av hälso- och 
sjukvård skall ges företräde i vården (HSL 2 
§)

Hälso- och sjukvården ska vara organiserad 
så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god 
kvalitet och kostnadseffektivitet (HSL 28 §)



Nationella riktlinjer 
sjukdomsförebyggande metoder

Effektivt = kostnadseffektivt

Mest effektiva metod ska tillämpas

Saknas till stor del evidens om effekt av 

träningsgrupper



Påverkar kostnadseffektivitet

Risk för ohälsa / graden av ohälsa

Hur länge den ökade fysiska aktiviteten består

Insatsens kostnad



Hälsoekonomiska analyser fysisk 
aktivitet och äldre

De flesta studier är inte åldersgruppsrelaterade

Fallprevention

Screening + rådgivning 



Hälsoekonomi är…

Ekonomisk vetenskap tillämpad på området hälsa

”Intäkterna” är i form av hälsovinster

Hälsovinstens betydelse för att minska samhällets 
kostnader för sjukvård och sjukskrivning kan oftast 
beskrivas 

Hälsovinstens egenvärde för berörda personer kan 
sällan beskrivas i pengar



Hälsoekonomi kan…

Visa om en metod är kostnadseffektiv jämfört

med en annan

Vara underlag för prioriteringsbeslut



Ekonomiskt perspektiv

Samhällsekonomiskt perspektiv

Hälso- och sjukvårdsekonomiskt perspektiv

Företagsekonomiskt perspektiv 



Björknässtudien, Boden

Livsstilsintervention i primärvård

Inom den vanliga kliniska verksamheten

Syfte att påverka fysisk aktivitet, medicinska 

riskmarkörer och livskvalitet

Ansvariga: Margareta Eriksson och Mats Eliasson



Studiemetod

RCT med 151 deltagare

3 års interventions- och studietid

Genomförd på vårdcentralen med befintlig 
personal

Patienter med förhöjd risk för hjärtsjukdom
 Fetma, kolesterol, blodtryck eller typ 2 diabetes



Interventionsmetod

Grupper med 10-13 deltagare

Träning 3 gånger i veckan i vårdcentralens regi i 3 
månader

Vattengymnastik, stavgång, rask promenad, spinning, 
styrketräning

15 uppföljningsträffar i grupp under 3 år

Kostinformation vid 5 tillfällen



Uppföljningsträffar

Kunskap

Motivation

Målsättning för aktivitet

Insikt om beteende

Stöd att upprätthålla nya vanor



Tidsaxel

Intervention Uppföljningsträffar för interventions gruppen 

månadsvis       kvartalsvis                varje halvår

0         3 mån           1 år                           2 år                              3 år

Undersökningar



Hälsoekonomiska analys för 
Björknässtudien

Val

”Björknäs” + 

vanlig primärvård

Vanlig primärvård

Kostnad A

Kostnad B

Konsekvens B

Konsekvens A



Hälsoekonomisk analys

Ökade kostnader jämfört 

med vanlig primärvård

Värdet av hälsovinsten 

för den enskilde

Minskade kostnader för 

sjukvård

Minskade kostnader för 

sjukskrivning/

produktionsbortfall



Hälsoekonomisk analys, kostnader

Ökade kostnader 

jämfört med vanlig 

primärvård

Värdet av hälsovinsten 

för den enskilde

Minskade kostnader för 

sjukvård

Minskade kostnader för 

sjukskrivning/

produktionsbortfall



Kostnader som ska beaktas

Kostnader för införande / rutinmässiga 

kostnader?

Bara de typer av kostnader för vilka det är 

skillnad mellan alternativen

Samhällsekonomiskt perspektiv = kostnader 

oavsett vem det berör



Ökade kostnader

Per deltagare

Träningstillfällen 1 000 kr

Gruppmöten 500 kr

Patientens kostnader 1 100 kr 

(utrustning mm)

Totalt 2 600 kr



Hälsoekonomiska analys, 
hälsovinst

Ökade kostnader jämfört 

med vanlig primärvård

Värdet av hälsovinsten 

för den enskilde

Minskade kostnader för 

sjukvård

Minskade kostnader för 

sjukskrivning/

produktionsbortfall



QALY

QALY=kvalitetsjusterade levnadsår

 Värdering av livskvaliteten mellan 0 och 1

 0 är sämsta tänkbara, 1 är utan sjukdom

 Sjuk har ett värde mellan 0 och 1

 Värde x tid - ett år fullt frisk har värdet 1,0



Värdering av livskvalitet

Grundprincipen är en jämförelse:

10 år med ett sjukdomstillstånd / besvär

är likvärdigt med

X antal år full frisk / besvärsfri



QALY-vinst

P-värde

EQ-5D 0,08 0,24

EQ VAS 0,20 <0,01

SF-6D 0,07 0,03

(Per deltagare i jämförelse med kontrollgruppen)



Hälsoekonomiska analys, 
minskade kostnader 1

Ökade kostnader jämfört 

med vanlig primärvård

Värdet av hälsovinsten 

för den enskilde

Minskade kostnader 

för sjukvård

Minskade kostnader för 

sjukskrivning/

produktionsbortfall



Minskad sjukvård

Läkarbesök i primärvård - 3 689 kr*

Sjuksköterskebesök, primärvård - 20 kr

Läkarbesök, sjukhus + 584 kr

Sjuksköterskebesök, sjukhus + 243 kr

Totalt - 2 882 kr

* = signifikant skillnad

(Per deltagare i jämförelse med kontrollgruppen)



Hälsoekonomiska analys, 
minskade kostnader 2

Ökade kostnader jämfört 

med vanlig primärvård

Värdet av hälsovinsten 

för den enskilde

Minskade kostnader för 

sjukvård

Minskade kostnader 

för sjukskrivning/

produktionsbortfall



Minskad sjukskrivning / 
produktionsbortfall

Det är förlust av produktion som är kostnaden!

Medför sjukskrivning förlust av produktion 

eller administrativa kostnad för att ersätta 

den frånvarande? 

Data för sjukskrivning och produktionsbortfall 

saknas 



Hälsoekonomisk analys

Ökade kostnader 

jämfört med vanlig 

primärvård

Värdet av hälsovinsten 

för den enskilde

Minskade kostnader 

för sjukvård

Minskade kostnader 

för sjukskrivning/

produktionsbortfall



Hälsoekonomisk analys

Ökade kostnader jämfört 

med vanlig primärvård –

2 600 kr

Värdet av hälsovinsten 

för den enskilde –

0,07–0,20 QALY

Minskade kostnader för 

sjukvård – 2 900 kr

Minskade kostnader för 

sjukskrivning/

produktionsbortfall – ? 



Kostnadseffektivitet

Nettobesparing med 300 kr per deltagare

Exklusive besparingar

EQ-5D 34 000 kr / QALY

EQ VAS 13 000 kr / QALY

SF-6D 36 000 kr / QALY



Beaktat i analysen

Beaktat
Alla kostnader i 3 år

Vunnen livskvalitet i 3 år 

Minskade kostnader för sjukvård i 3 år

Ej beaktat
Vunnen livskvalitet efter år 3

Förebyggd sjukdom efter år 3

Minskade kostnader för sjukvård efter år 3

Minskat produktionsbortfall



Vad vi menar med 
kostnadseffektivt

Hälsovinsten ska stå i proportion till kostnaden

– Kostnaden per QALY ska vara i nivå med vad som i övrigt 

accepteras i hälso- och sjukvården

– Finns ingen tydlig gräns – ofta accepteras 500 000 kr / 

QALY

Kostnadseffektivt = acceptabel kostnadseffektivitet



Hindren för prioritering

 Inte offentliga riktlinjer

 Inte evidens

 Inte ekonomi / kostnadseffektivitet

 Förväntan på vad äldre ska klara – vad är naturligt åldrande 

skiljt från förvärvad funktionsnedsättning

 Värdering av äldre och äldres livskvalitet

 Förväntan på beteende

 Utbud, förebilder



Sammanfattning

Gott stöd i riktlinjer att prioritera äldre

God evidens om effekt och kostnadseffektivitet

Om fysisk aktivitet för äldre inte prioriteras är 

orsaken någon annan


