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SAMMANFATTNING

Utförandet av radikal prostatektomi, det vill säga borttagande av prostatakörteln vid 

prostatacancer, har tills nyligen utförts antingen med traditionell öppen kirurgi eller med 

laparoskopisk kirurgi, så kallad titthålskirurgi. I slutet av 1990-talet introducerades emellertid 

ett tredje alternativ för utförande av detta ingrepp, nämligen den robotassisterade kirurgin. 

Användandet av denna typ av kirurgi, som är en vidareutveckling av den konventionella 

laparoskopiska kirurgin, medför såväl konstaterade som potentiella fördelar. Till dessa hör en 

ökad precision i ingreppen, vilket orsakar mindre smärta och blödning, samt eventuellt även

bättre resultat angående urininkontinens och impotens vilka är vanliga biverkningar av radikal 

prostatektomi. 

Användandet av robotassisterad kirurgi istället för öppen respektive konventionell 

laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi har förutom intressanta 

medicinska aspekter även relevanta ekonomiska aspekter. Syftet med denna uppsats är att 

jämföra kostnader för utförande av radikal prostatektomi med de tre olika kirurgiska 

teknikerna och undersöka om en investering i en operationsrobot har potential att löna sig. 

Denna kostnadsanalys, som utförs enligt metod för hälsoekonomisk utvärdering och i första 

hand grundar sig på material från Universitetssjukhuset i Lund, utförs såväl ur ett landstings-

som ett samhällsekonomiskt perspektiv. Resultatet av analysen visar att en investering i en 

operationsrobot inte har möjlighet att, oavsett perspektiv, vara lönsam så länge den relativa 

operationstiden för en robotassisterad radikal prostatektomi är lika hög som framgår av 

underlaget från Universitetssjukhuset i Lund. En sänkning av relativ operationstid enligt vad 

som påvisats vid andra kliniker skulle dock medföra potentiell lönsamhet. För en jämförelse 

av robotassisterad kirurgi med konventionell laparoskopisk kirurgi gäller detta resultat både 

ur ett landstings- och ett samhällsekonomiskt perspektiv medan det för en jämförelse av 

robotassisterad kirurgi med öppen kirurgi endast gäller ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Förutom den kostnadsanalys som beskrivs ovan innehåller uppsatsen även en beskrivning och 

exemplifiering av kostnadsnyttoanalys.

Nyckelord: robotassisterad laparoskopisk kirurgi, radikal prostatektomi, kostnadsanalys, 

Universitetssjukhuset i Lund, kostnadsnyttoanalys
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1 INLEDNING 

Syftet med detta inledande kapitel är att introducera läsaren i ämnet för uppsatsen. Vidare 
innehåller kapitlet en problemdiskussion ur vilken syftet med uppsatsen utmynnar. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för uppsatsens avgränsningar samt disposition.

1.1 Bakgrund

Ett kännetecken för hälso- och sjukvårdssektorn är den snabba takten av teknologisk 

förändring (Folland et al. 2004). Metoder för prevention, diagnosticering, behandling och 

rehabilitering av sjukdomar är under ständig förnyelse. Ett av de områden som genomgått 

betydande förändringar, särskilt under de två senaste decennierna, är kirurgisk teknik och 

teknologi (Intuitive Surgical Inc. 2005a). 

Kirurgiska ingrepp har traditionellt sett utförts med öppen teknik (Hamberger & Haglund 

2002; Medicinskt månadsmöte USiL, 051103). Sedan slutet av 1980-talet kompletteras och i 

vissa fall ersätts denna teknik, som kräver att relativt stora snitt läggs för att ge kirurgen 

tillräcklig överblick och utrymme att arbeta med händer och instrument, emellertid av 

minimalinvasiva kirurgiska tekniker. Minimalinvasiv kirurgi innebär utförande av kirurgiska 

ingrepp via små snitt, så kallade titthål, i huden (Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 

2005). Genom dessa titthål förs fina optiska instrument, som tillsammans med annan 

bildutrustning möjliggör en indirekt visualisering av kroppens inre, och kirurgiska instrument 

in. Jämfört med traditionell öppen kirurgi medför minimalinvasiv kirurgi oftast ett mindre 

kroppsligt trauma, och därmed en snabbare återhämtning, för patienten. 

Den typ av minimalinvasiv kirurgi som introducerades under slutet av 1980-talet, och som 

kan sägas utgöra en andra generationens kirurgi efter den öppna kirurgin, benämns även 

endoskopisk1 kirurgi (Hamberger & Haglund 2002; Medicinskt månadsmöte USiL, 051103). 

Under slutet av 1990-talet introducerades emellertid en tredje generationens kirurgi i klinisk 

verksamhet, nämligen den robotassisterade kirurgin. Det ursprungliga syftet med denna 

teknik, som utvecklades av den amerikanska militären under 1970-talet, var att möjliggöra 

utförandet av kirurgiska ingrepp på distans (Intuitive Surgical Inc. 2005b; Längby 051004; 

Medicinskt månadsmöte USiL, 051103; Thomasson 050509). Detta innebär att kirurg och 

patient inte behöver befinna sig på samma plats, vilket skulle kunna vara en fördel i till 

                                                
1 endoskop = optiskt instrument försett med ljuskälla för undersökning av inre organ (Belfrage 2004)
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exempel krigszoner. Inom civil klinisk verksamhet är det dock inte, åtminstone inte hittills, 

möjligheten att med hjälp av robot utföra kirurgiska ingrepp på distans som är av betydelse. 

Introduktionen av robotassisterad kirurgi i klinisk verksamhet grundar sig istället på det 

faktum att tekniken är en vidareutveckling av den konventionella minimalinvasiva, eller 

endoskopiska, kirurgin. Robotassisterad kirurgi innebär att kirurgen, med hjälp av två 

handkontroller, styr rörelserna hos en robot vars armar är försedda med optiska och kirurgiska 

instrument och, genom titthål, placerade inuti patienten2. Till fördelarna med denna teknik hör 

att roboten reducerar darrningar i kirurgens handrörelser, vilket tillsammans med 

robotarmarnas stora rörlighet ger en hög precision i ingreppen. En hög precision orsakar  i sin 

tur exempelvis mindre smärta och blödning. 

1.2 Problemdiskussion

Robotassisterad kirurgi är, på grund av den höga precisionen, särskilt fördelaktig när det 

gäller ingrepp i trånga och tekniskt svåropererade områden (Längby 051004; Medicinskt 

månadsmöte USiL, 051103). Tekniken används idag inom urologisk3, gynekologisk4, 

pediatrisk5, thorax6- samt allmän kirurgi. I Sverige utförs robotassisterad kirurgi vid 

Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm samt vid Universitetssjukhuset i Lund, USiL. 

Ett av de ingrepp som utförs med robot vid dessa två sjukhus, och vid andra sjukhus runt om i 

världen, är borttagande av prostatakörteln vid prostatacancer, så kallad radikal prostatektomi. 

Utförande av radikal prostatektomi med robotassisterad laparoskopisk kirurgi7 medför, ur 

medicinsk synvinkel, ett antal fördelar jämfört med utförande av samma ingrepp med öppen, 

och i viss utsträckning även konventionell laparoskopisk, kirurgi. Till de bevisade fördelarna 

hör de som redan nämnts, nämligen minskad smärta och blödning. Vidare medför

användandet av robotassisterad laparoskopisk kirurgi potentiellt, tack vare den höga 

precisionen, ökade möjligheter till att bevara urinkontinens och potens8. 

                                                
2 Se bilaga I för en närmare beskrivning.
3 urologi = läran om urinvägarnas sjukdomar och sjukdomar i de manliga könsorganen (Karolinska Institutet, 
Universitetsbiblioteket 2005)
4 gynekologi = läran om sjukdomarna i de kvinnliga könsorganen (Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 
2005)
5 pediatrik = läran om barns utveckling och sjukdomar hos barn (Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 
2005)
6 thorax = bröstkorg (Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 2005)
7 laparoskopisk kirurgi  = term som benämner kirurgiska ingrepp i buk och bäcken utförda med endoskopisk 
teknik, eller titthålsteknik (laparoskop är ett endoskop för undersökning av organ i buk och bäcken) (Karolinska 
Institutet, Universitetsbiblioteket 2005). Eftersom robotassisterad kirurgi är en vidareutveckling av den 
konventionella titthålskirurgin används hädanefter begreppen robotassisterad laparoskopisk respektive 
konventionell laparoskopisk kirurgi.
8 Urininkontinens och impotens är vanliga biverkningar av radikal prostatektomi (se bilaga II).
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Användandet av robotassisterad laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi, 

och andra ingrepp, bör emellertid även ses ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta har att göra 

med det mest fundamentala av ekonomiska problem, nämligen att resurser är begränsade och 

kan användas på flera olika sätt (Jönsson 1999; Kobelt 2002). När det gäller hälso- och 

sjukvårdssektorn är det ekonomiska problemet tydligt. Avståndet mellan vad som skulle 

kunna åstadkommas rent medicinsk-tekniskt och vad som faktiskt, utifrån den begränsade 

tillgången till resurser, uppnås gör det nödvändigt att prioritera mellan olika alternativ 

(Bogentoft (red.) 2001). För att ge bättre underlag för denna prioritering, och därmed 

möjliggöra en mer effektiv fördelning och användning av resurser, har det inom den 

hälsoekonomiska vetenskapen utvecklats metoder för utvärdering av medicinsk teknologi. 

1.2.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att, utifrån metod för hälsoekonomisk utvärdering, göra en 

jämförande analys av kostnader för utförande av radikal prostatektomi med öppen, 

konventionell laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi och därigenom 

bedöma huruvida en investering i en operationsrobot har potential att vara lönsam eller ej. 

Denna analys utförs ur såväl ett landstings- som ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare 

syftar uppsatsen till, mot bakgrund av de konstaterade eller potentiella skillnaderna gällande 

blödning, smärta, urinkontinens och potens mellan de olika kirurgiska teknikerna, beskriva 

och exemplifiera hur denna kostnadsanalys kan utvidgas till en så kallad kostnadsnyttoanalys 

där även påverkan på patientens hälsorelaterade livskvalitet inkluderas.

1.2.2 Avgränsningar

Analysen av kostnader för utförande av radikal prostatektomi med öppen, konventionell 

laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi är i denna uppsats begränsad 

till att omfatta kostnader uppkomna vid Universitetssjukhuset i Lund9.

1.3 Disposition

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I kapitel två presenteras den metod som ligger till 

grund för uppsatsen. Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning av tillgängliga 

                                                
9 Robotassisterad laparoskopisk kirurgi utförs på Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund sedan 
oktober 2005. Den robotassisterade laparoskopiska kirurgin har vid denna klinik ersatt den konventionella 
laparoskopiska kirurgin för utförande av radikal prostatektomi (Annerstedt 051114). När det gäller de radikala 
prostatektomier som tidigare utförts med öppen teknik är tanken att cirka 70-80 % av dessa så småningom ska 
utföras med robot.
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analysmetoder för hälsoekonomisk utvärdering. Denna översikt syftar till att öka förståelsen 

för valet av analysmetod för uppsatsen. Därefter ges en närmare beskrivning av de 

analysmetoder som används i just denna uppsats, nämligen kostnadsanalys och 

kostnadsnyttoanalys, och hur dessa används. Kapitel tre innehåller en presentation av det 

material som ligger till grund för kostnadsanalysen. Vidare redogörs för hur detta material 

bearbetats för användning i den resultatberäkning som följer i kapitel fyra. Kapitel fyra 

innehåller förutom en presentation av resultatet av kostnadsanalysen även en redogörelse för 

tillvägagångssätt och resultat beträffande den exemplifiering av kostnadsnyttoanalys som 

gjorts. Uppsatsen avslutas i kapitel fem med en diskussion kring resultatet av såväl 

kostnadsanalysen som exemplifieringen av kostnadsnyttoanalysen. I detta avslutande kapitel 

ges även förslag på fortsatt forskning inom uppsatsens ämnesområde.
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2 HÄLSOEKONOMISK UTVÄRDERING

2.1 Analysmetoder för hälsoekonomisk utvärdering

En ekonomisk utvärdering definieras av Jönsson (1999 s. 10) som ”en jämförelse av två eller 

flera explicita alternativ med avseende på såväl kostnader som konsekvenser”. Denna 

definition omfattar alla typer av ekonomiska utvärderingar, oavsett inom vilket område de 

appliceras (Drummond et al. 2005). Inom hälsoekonomi är det kostnader och effekter av olika 

alternativ för prevention, diagnosticering, behandling och rehabilitering av sjukdomar som är 

föremål för utvärdering (Jönsson 1999). 

Hälsoekonomiska utvärderingar kan delas in i tre olika kategorier: kostnadseffektanalys, 

kostnadsnyttoanalys samt kostnadsintäktanalys10 (Drummond et al. 2005; Jönsson 1999). Alla 

dessa typer av utvärderingar innehåller en jämförelse av kostnader för de aktuella alternativen, 

en så kallad kostnadsanalys. De skiljer sig dock åt när det gäller mätning och värdering av 

effekter. En kostnadseffektanalys innebär att kostnader relateras till ett endimensionellt 

kliniskt effektmått, till exempel antal botade patienter eller antal vunna levnadsår. Resultatet 

av en sådan analys presenteras antingen som kostnad per enhet av den aktuella effekten, 

såsom kostnad per botad patient, eller som effekt per kostnadsenhet, såsom antal vunna 

levnadsår per spenderad krona. Kostnadsnyttoanalysen kan sägas utgöra en variant av 

kostnadseffektanalysen (Folland et al. 2004). Skillnaden mellan dessa två typer av analyser är 

att kostnader i en kostnadsnyttoanalys relateras till ett så kallat generiskt effektmått som väger 

samman effekter på såväl mortalitet11 som morbiditet12, eller hälsorelaterad livskvalitet, av en 

medicinsk åtgärd (Drummond et al. 2005; Kobelt 2002). Ett exempel på ett sådant generiskt, 

eller flerdimensionellt, effektmått är kvalitetsjusterade levnadsår. Vidare inkluderar 

kostnadsnyttoanalysen individers eller samhällets preferenser kring, eller nytta av, de effekter 

som olika åtgärder ger. Precis som vid en kostnadseffektanalys presenteras resultatet av en 

kostnadsnyttoanalys som en kvot, såsom kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår13. En 

kostnadsintäktanalys innebär slutligen att såväl kostnader som effekter av olika alternativ 

mäts och värderas i monetära termer. Värdering av effekter i monetära termer kan exempelvis 

göras genom att individers så kallade willingness-to-pay, eller betalningsvilja, för ett visst 

                                                
10 För en sammanfattning av dessa olika analysmetoder se tabell 1.
11 mortalitet = dödlighet (Belfrage 2004)
12 morbiditet = sjukdomsförekomst, sjuklighet (SAOL 1998)
13 För en närmare beskrivning av kostnadsnyttoanalys se avsnitt ”2.2 Kostnadsnyttoanalys”.
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utfall uppskattas. Resultatet av en kostnadsintäktsanalys kan antingen presenteras som en 

differens, vilket ger nettovärdet av respektive alternativ, eller en kvot. 

De olika typer av hälsoekonomisk utvärdering som beskrivs ovan skiljer sig åt när det gäller 

hur de kan användas. Kostnadseffekt- och kostnadsnyttoanalys behandlar så kallad teknisk 

effektivitet, det vill säga hur man bäst, utifrån en given budget, uppnår en viss hälsorelaterad 

effekt (Drummond et al. 2005; Hjalte 050517). Dessa två analysmetoder kan endast användas 

för beslut rörande fördelning av resurser inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

Kostnadsintäktanalys däremot kan, tack vare att både kostnader och effekter av olika 

alternativ mäts och värderas i monetära termer, användas som beslutsunderlag för allokering 

av resurser såväl inom som mellan olika samhällssektorer. Man säger att kostnadsintäktanalys 

behandlar allokativ effektivitet, det vill säga hur samhällets samlade resurser, för en 

maximering av välfärden, bör fördelas i ekonomin som helhet (Folland et al. 2004).

Tabell 1. Analysmetoder för hälsoekonomisk utvärdering14

Analysmetod Effektmått Möjlig användning

Kostnadseffektanalys Endimensionellt effektmått, Jämförelse av alternativ, t.ex.
(cost-effectiveness analysis, CEA) t.ex. antal upptäckta fall behandlingsalternativ, för

eller antal vunna levnadsår. vilka effekten är gemensam.
Oftast berör alternativen 
samma sjukdom.

Kostnadsnyttoanalys Effektmått som kombinerar Jämförelse av alternativ där
(cost-utility analysis, CUA) mortalitet och morbiditet, hänsyn tas till att dessa ger

t.ex. kvalitetsjusterade upphov till olika effekter. 
levnadsår. Alternativen som jämförs kan

beröra olika sjukdomar.

Kostnadsintäktanalys Effekt uttryckt i monetära Jämförelse av investeringar i
(cost-benefit analysis, CBA) termer, t.ex. det monetära hälso- och sjukvårdssektorn

värdet av ett vunnet levnadsår. med investeringar i andra
sektorer.

I denna uppsats beskrivs och exemplifieras, vilket angavs i inledningen, användandet av 

kostnadsnyttoanalys för att inkludera effekter på patientens hälsorelaterade livskvalitet av en 

radikal prostatektomi utförd med öppen, konventionell laparoskopisk respektive 

robotassisterad laparoskopisk kirurgi i den hälsoekonomiska utvärderingen. Valet av en 

kostnadsnyttoanalys motiveras i detta fall, enligt de kriterier som tas upp i Drummond et al. 

(2005 s. 140), av att det ännu inte påvisats någon skillnad i det onkologiska15 resultatet, och 

därmed mortaliteten, mellan de olika kirurgiska teknikerna (Annerstedt 051201). Däremot 

                                                
14 Efter Kobelt 2002, s. 28.
15 onkologi = läran om tumörsjukdomarna (Belfrage 2004)
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skiljer de sig, vilket redan nämnts, potentiellt åt när det gäller effekter på flera olika aspekter 

av patientens hälsorelaterade livskvalitet, vilket inte skulle fångas upp i en kostnadseffekt-

eller kostnadsintäktanalys.  

2.2 Kostnadsanalys

2.2.1 Kostnadsbegreppet

Med begreppet kostnad avses inom nationalekonomisk teori värdet av den bästa alternativa 

användningen av en resurs, den så kallade alternativkostnaden (Perloff s. 178). Detta begrepp 

inkluderar såväl explicita som implicita kostnader. Explicita kostnader betecknar 

resursförbrukning som medför direkta utbetalningar, exempelvis kostnader för material och 

personal. Implicita kostnader syftar på kostnader för förbrukning av resurser som saknar ett 

pris på marknaden och som därmed inte innebär några direkta utbetalningar. Ett exempel på 

en sådan resurs är fritid.

I hälsoekonomiska utvärderingar klassificeras oftast kostnader som antingen direkta eller 

indirekta (Drummond et al. 2005; Kobelt 2002). Direkta kostnader avser den 

resursförbrukning som prevention, diagnosticering, behandling och rehabilitering av 

sjukdomar medför. Dessa kostnader, som är explicita, består främst av den användning av 

resurser som sker inom hälso- och sjukvårdssektorn, och ibland även inom andra 

samhällssektorer, men också av eventuella kostnader för patienter och deras anhöriga. Med 

indirekta kostnader avses kostnader för resurser som förloras på grund av sjukdom. 

Huvudsakligen åsyftas kostnader för produktionsbortfall, men ibland inkluderas även 

implicita kostnader för förlust av fritid för patienter och deras anhöriga. 

Den indelning i direkta och indirekta kostnader som redovisats ovan är den som traditionellt 

använts i den hälsoekonomiska litteraturen (Drummond et al. 2005). Den exakta innebörd 

som dessa begrepp ges varierar dock mellan studier. Drummond et al. (2005) föreslår därför 

istället en indelning utifrån vilka individer eller sektorer som bär kostnaderna: patienten och 

hans eller hennes anhöriga, hälso- och sjukvårdssektorn, andra samhällssektorer eller 

samhället i stort genom eventuellt produktionsbortfall. I denna utvärdering används emellertid 

den traditionella indelningen i direkta och indirekta kostnader eftersom de kostnader som tas 

upp bärs av endast två olika aktörer, nämligen hälso- och sjukvårdssektorn samt samhället i 

stort. Genom att nämna Drummonds alternativa indelning uppmärksammas dock att kostnader 
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relaterade till sjukdom och ohälsa inte enbart är en angelägenhet för hälso- och 

sjukvårdssektorn.

2.2.2 Identifiering av relevanta kostnader

Utförandet av en kostnadsanalys sker, mer eller mindre uttalat, i tre steg (Drummond et al. 

2005; Kobelt 2002). Det första steget i en kostnadsanalys innebär en identifiering av alla 

relevanta kostnader, oavsett om dessa är mätbara eller inte. Endast kostnader som kan väntas 

skilja sig åt mellan de olika alternativen är av intresse eftersom enbart dessa påverkar hur 

kostsamma alternativen är i förhållande till varandra. Vidare är de kostnader som är relevanta 

beroende av ur vilket perspektiv utvärderingen utförs. En hälsoekonomisk kostnadsanalys kan 

till exempel genomföras ur ett patient-, landstings- eller tredjepartsfinansiärsperspektiv. I 

denna studie analyseras kostnader för användning av öppen, konventionell laparoskopisk 

respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi, vilket 

nämndes i inledningen, både ur ett landstingsperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Syftet med detta är att belysa perspektivets betydelse för resultatet. Från 

landstingets perspektiv inkluderas nämligen endast relevanta direkta kostnader relaterade till 

resursförbrukning inom hälso- och sjukvårdssektorn. Ett samhällsekonomiskt perspektiv, som 

kan sägas ge en mer fullständig bild av hur kostsamma alternativen är i förhållande till 

varandra, innefattar däremot såväl relevanta direkta som indirekta kostnader.  

Vid en identifiering av relevanta kostnader är, förutom perspektivet, även tidshorisonten för 

utvärderingen av betydelse (Drummond et al. 2005; Kobelt 2002). I denna utvärdering följs 

direkta kostnader upp för perioden från att patienten skrivs in på vårdavdelning innan 

operation till utskrivning efter operation. För de indirekta kostnaderna sträcker sig 

uppföljningen över den genomsnittliga tid patienterna är sjukskrivna efter att ha genomgått 

radikal prostatektomi utfört med respektive kirurgisk teknik. Valet av period för uppföljning 

av direkta kostnader i denna utvärdering kan diskuteras. Då öppen, konventionell 

laparoskopisk och robotassisterad laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi 

skiljer sig åt med avseende på påverkan på smärta och eventuellt även på urinkontinens och 

potens (se t.ex. Cardell 2006; Menon et al. 2005) skiljer sig kostnaderna mellan de olika 

kirurgiska teknikerna inte bara åt när det gäller kostnader för det faktiska ingreppet och den 

sjukhusvård som detta kräver utan möjligen även beträffande framtida kostnader för åtgärder 

rörande dessa tillstånd. Det vore därför idealiskt att inkludera en uppskattning av framtida 

direkta kostnader för behandling av inkontinens och impotens i analysen. Omfattningen av 
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denna kandidatuppsats lämnar dock inte utrymme att göra detta, men problematiken bör ändå 

uppmärksammas. 

2.2.3 Mätning av kostnader

Det andra steget i en kostnadsanalys består av att mäta de kostnader eller den 

resursförbrukning som identifierats som relevanta (Drummond et al. 2005; Kobelt 2002). 

Denna mätning sker genom en kvantifiering av kostnaderna i fysiska enheter, till exempel 

antal läkarbesök, provtagningar eller vårddagar. I tabellen nedan sammanfattas de kostnader 

som, utifrån resonemanget i föregående avsnitt, identifierats som relevanta i denna 

utvärdering av öppen, konventionell laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk 

kirurgi för utförande av radikal prostatektomi16. Vidare anges i vilka fysiska enheter dessa 

kostnader mäts.

Tabell 2.  Mätning av relevanta kostnader17

Kostnadsslag Enhet för mätning
Direkta kostnader för/relaterade till

sjukhusvistelse antal vårddagar
tidsåtgång för kirurgiskt ingrepp antal anestesiminuter, (antal minuter ”skin to 

skin”)
utrustning och instrument för kirurgiskt ingrepp antal operationer
blodprodukter ----------
smärtstillande läkemedel ----------

Indirekta kostnader för produktionsbortfall antal sjukskrivningsdagar

2.2.4 Värdering av kostnader

Efter att de relevanta kostnaderna identifierats och kvantifierats i fysiska enheter ska de 

slutligen värderas i monetära termer (Drummond et al. 2005; Kobelt 2002). Denna värdering 

görs genom att den förbrukade kvantiteten av en resurs multipliceras med priset per enhet för 

samma resurs. Enligt nationalekonomisk teori är det korrekta priset på en resurs dess 

alternativkostnad. I ekonomiska utvärderingar används, av praktiska skäl, dock oftast 

existerande marknadspriser för att värdera kostnader. Dessa priser kan ibland behöva justeras 

för att bättre överensstämma med faktiska alternativkostnader. Ett exempel på en sådan 

situation är när en vårdproducent innehar en monopolställning och därmed har möjlighet att 

sätta priser som överstiger kostnaderna för de tjänster som produceras. Denna problematik 
                                                
16 Identifieringen av relevanta kostnader har skett utifrån såväl muntliga som skriftliga källor. Till dessa hör 
bland annat Medicinskt månadsmöte (USiL, 051103) och Lotan et al. (2004).
17 När det gäller kostnader för blodprodukter och smärtstillande läkemedel mäts, och inte heller värderas, dessa 
eftersom de utgör en obetydlig del av den totala kostnaden för en radikal prostatektomi. För en närmare 
beskrivning av mätning av övriga kostnader se kapitel 3 ”Presentation av data för kostnadsanalys”.
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undviks dock i denna utvärdering eftersom de direkta kostnaderna värderas med hjälp av 

priser som satts utifrån en självkostnadsprincip, vilken innebär att priser inte får sättas så att 

utrymme ges för producenten, i det här fallet Region Skåne, att göra en vinst (Jensen 051101). 

När det gäller värdering av indirekta kostnader kan denna göras antingen utifrån 

humankapitalteori eller enligt den så kallade friktionsmetoden (Jönsson 1999; Kobelt 2002; 

Drummond et al. 2005). Beräkningar av värdet av produktionsbortfall med humankapitalteori 

som utgångspunkt sker med hjälp av marknadspriset på arbetskraftens produktion, det vill 

säga bruttolönen inklusive sociala avgifter18, som multipliceras med hela den period som 

personen i fråga är frånvarande från sitt arbete. Riktigheten i att beräkna värdet av 

produktionsbortfall på detta sätt har ifrågasatts. Kritiken går ut på att värdet av 

produktionsbortfallet tenderar att överskattas då humankapitalteori används som 

utgångspunkt, till exempel i situationer då arbetslöshet råder på arbetsmarknaden eller det 

finns möjlighet till omfördelning av arbetsuppgifter mellan individer på en arbetsplats. Som 

alternativ till att använda humankapitalteori som utgångspunkt förespråkas istället 

användandet av den så kallade friktionsmetoden. Enligt denna metod bör värdet av 

produktionsbortfall endast beräknas för den period som går innan den person som är 

frånvarande från sitt arbete på grund av sjukdom ersätts av en annan person, nämligen 

friktionsperioden. På så sätt antas att en mer rimlig uppskattning av värdet av 

produktionsbortfall möjliggörs. Friktionsmetoden har bland annat rekommenderats med 

motiveringen att europeiska ekonomier kännetecknas av hög arbetslöshet (Graf von der 

Schulenburg & Hoffmann 2000). I denna utvärdering beräknas dock värdet av 

produktionsbortfall med humankapitalteori som utgångspunkt. Detta val motiveras av att 

friktionsperioder varierar mellan arbetsplatser, yrken och arbetsuppgifter och därmed är 

empiriskt svåra att skatta (Drummond et al. 2005). Vidare är den sjukfrånvaro som är aktuell i 

denna utvärdering mer av tillfällig än permanent art. Detta gör enligt Kobelt (2002) att 

betydelsen av vilken metod som används är mindre än om förhållandet hade varit det motsatta 

eftersom det är större sannolikhet att arbetsgivaren kompenserar för förlorad produktion på 

lång än på kort sikt. En kompensation för förlorad produktion på kort sikt, till exempel genom 

övertidsarbete av andra anställda, medför nämligen kostnader som ibland kan anses vara för 

höga i relation till värdet av det kortsiktiga produktionsbortfallet. 

                                                
18 I denna kostnadsanalys används genomsnittlig daglig arbetsinkomst inklusive sociala avgifter för att värdera 
produktionsbortfallet, se avsnitt ”3.4 Sjukskrivning”.
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Tabell 3.  Värdering av relevanta kostnader19

Kostnadsslag Värdering
Direkta kostnader för/relaterade till

sjukhusvistelse antal vårddagar x pris per vårddag
tidsåtgång för kirurgiskt ingrepp antal anestesiminuter, (antal minuter ”skin-to-

skin”) x pris per anestesiminut
utrustning och instrument för kirurgiskt ingrepp antal operationer x pris för utrustning och 

instrument per operation

Indirekta kostnader för produktionsbortfall antal sjukskrivningsdagar x genomsnittlig daglig 
arbetsinkomst inklusive sociala avgifter

2.3 Kostnadsnyttoanalys

En kostnadsnyttoanalys inkluderar, som tidigare nämnts, effekter av en medicinsk åtgärd på 

såväl mortalitet som morbiditet, eller hälsorelaterad livskvalitet. Hur begreppet hälsorelaterad 

livskvalitet ska definieras råder det viss oenighet om, men enligt Världshälsoorganisationen, 

WHO, innebär begreppet en kombination av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande 

(Jönsson 1999; Kobelt 2002 s. 48). Det finns ett flertal effektmått som kombinerar mortalitet 

och hälsorelaterad livskvalitet. I denna utvärdering exemplifieras inkluderandet av effekter på 

mortalitet och hälsorelaterad livskvalitet i hälsoekonomisk utvärdering med hjälp av det 

vanligast förekommande av dessa effektmått, nämligen kvalitetsjusterade levnadsår eller 

QALY: s20. 

2.3.1 Identifiering och mätning av relevanta effekter

En analys av effekter av en åtgärd, i detta fall effekter på morbiditet eller hälsorelaterad 

livskvalitet av ett kirurgiskt ingrepp, sker i samma steg som en analys av kostnader 

(Drummond et al. 2005). I tabellen nedan visas de effekter som, utifrån såväl muntliga som 

skriftliga källor, identifierats som relevanta när det gäller en jämförelse av utförande av 

radikal prostatektomi med öppen, konventionell laparoskopisk respektive robotassisterad 

laparoskopisk kirurgi21. Vidare visas de enheter i vilka de relevanta effekterna, i 

exemplifieringen av kostnadsnyttoanalys i avsnitt ”4.2 Resultat av exemplifiering av 

kostnadsnyttoanalys”, mäts.

                                                
19 För en närmare beskrivning av värdering av kostnader i denna studie se kapitel 3 ”Presentation av data för 
kostnadsanalys”.
20 QALY: s = quality-adjusted life years
21 Identifieringen av relevanta effekter har skett utifrån såväl muntliga som skriftliga källor. Till dessa hör bland 
annat Medicinskt månadsmöte (USiL, 051103), Cardell (2006) samt Menon et al. (2005).
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Tabell 4.  Mätning av relevanta effekter på morbiditet eller hälsorelaterad livskvalitet22

Effekt Enhet för mätning
Effekter på morbiditet/hälsorelaterad livskvalitet av 
blodförlust Uppskattad blodförlust, antal ml
Postoperativ smärta Antal dagar med smärta
Urininkontinens Antal dagar till kontinens
Impotens Antal dagar till erektion, antal dagar till 

genomfört samlag

2.3.2 Värdering av effekter på hälsorelaterad livskvalitet 

Vid värdering av relevanta effekter på hälsorelaterad livskvalitet av en medicinsk åtgärd är 

begreppen nytta och preferens centrala. Inom nationalekonomisk teori representerar nytta de 

preferenser individer eller samhället har kring olika alternativ, till exempel effekter på hälsan 

av olika medicinska åtgärder (Drummond et al. 2005; Kobelt 2002). Nyttan av ett alternativ 

uttrycks i numeriska termer och angivandet av ett nyttotal för ett visst alternativ sker alltid i 

jämförelse med nyttan av ett eller flera andra alternativ (Perloff). På så sätt uppstår en ranking 

av alternativen utifrån hur de värderas i relation till varandra. 

Bestämning av nyttotal för olika hälsotillstånd kan göras utifrån två olika utgångspunkter; 

antingen utifrån preferenserna hos berörda patienter eller utifrån preferenserna hos en 

representativ och slumpmässigt utvald grupp i befolkningen (Jönsson 1999; Kobelt 2002). 

Huruvida berörda patienter eller allmänheten är bäst lämpade att värdera olika hälsotillstånd 

kan diskuteras. Ofta anses det, vilket påpekas i Kobelt (2002), att det i offentligt finansierade 

hälso- och sjukvårdssystem är allmänheten, inte individer som direkt påverkas av de aktuella 

åtgärderna, som är bäst lämpad att göra värderingar som kan komma att påverka fördelningen 

av resurser mellan olika hälso- och sjukvårdsprogram. En värdering av hälsotillstånd utifrån 

preferenserna hos allmänheten kan emellertid vara problematisk ur rättvisesynpunkt (Folland 

2004; Graf von der Schulenburg & Hoffmann 2000). Denna problematik har att göra med det 

faktum att värderingen av hälsotillstånd kan väntas påverkas av om de individer som gör 

värderingen har personlig erfarenhet av det aktuella hälsotillståndet eller inte. Exempelvis är 

det sannolikt att den förbättring i hälsorelaterad livskvalitet som en radikal prostatektomi 

utförd med robotassisterad laparoskopisk kirurgi potentiellt medför i jämförelse med 

utförande av samma ingrepp med de två andra aktuella kirurgiska teknikerna värderas högre 

av individer som faktiskt har erfarenhet av prostatacancer än av den allmänhet där de 

individer som har personlig erfarenhet av sjukdomen endast utgör en liten andel.  

                                                
22 Efter Menon et al. (2005).
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Värdering av livskvalitet exemplifieras i denna studie med hjälp av ett instrument, EQ-5D, 

som grundar sig på den senare av de två utgångspunkter som diskuteras i stycket ovan, 

nämligen på preferenserna hos en representativ och slumpmässigt utvald grupp i 

befolkningen. EQ-5D, som utvecklades av europeiska forskare i den tvärvetenskapliga 

EuroQoL-gruppen i slutet av 1980-talet, är ett generiskt instrument för att beskriva och 

värdera hälsorelaterad livskvalitet (Drummond et al. 2005; Kobelt 2002; EuroQol-gruppen 

2006). Instrumentet innehåller fem dimensioner, som var och en i sin tur har tre olika nivåer, 

som beskriver hälsorelaterad livskvalitet: rörlighet, egenvård, normala aktiviteter, 

smärta/obehag samt oro/nedstämdhet23. 

Tabell 5. Dimensioner och nivåer i EQ-5D24

Rörlighet
1. Inga problem med att gå
2. Vissa problem med att gå
3. Sängliggande

Egenvård
1. Inga problem med egenvård
2. Vissa problem med att tvätta eller klä på sig själv
3. Oförmögen att tvätta eller klä på sig själv

Normala aktiviteter
1. Inga problem med att utföra normala aktiviteter (till exempel arbete, studier, hushållsarbete, familje- eller 

fritidsaktiviteter)
2. Vissa problem med att utföra normala aktiviteter
3. Oförmögen att utföra normala aktiviteter

Smärta/obehag
1. Ingen smärta eller obehag
2. Måttlig smärta eller obehag
3. Ytterst stor smärta eller obehag

Oro/nedstämdhet
1. Ej orolig eller nedstämd
2. Måttligt orolig eller nedstämd
3. Ytterst orolig eller nedstämd

För varje nivå i varje dimension i EQ-5D finns en given livskvalitetvikt25. Dessa 

livskvalitetvikter, som har ett indexvärde mellan 0 och 1, motsvarar den relativa nyttan av att 

befinna sig på en viss nivå i en viss dimension och baseras på preferenserna hos en 

slumpmässigt utvald grupp om cirka 3000 vuxna individer i Storbritanniens befolkning 

(Drummond et al. 2005; Kobelt 2002). Att livskvalitetvikterna baseras på preferenserna hos 

allmänheten i Storbritannien, och inte på preferenserna hos allmänheten i Sverige, bör inte 

utgöra något hinder för att använda EQ-5D i svenska sammanhang. Enligt Drummond et al. 

                                                
23 Se tabell 5.
24 Efter Drummond et al. 2005, s. 162, egen översättning.
25 Se tabell 6.
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(2005) visar nämligen studier att resultaten av mätningar av preferenser är likartade oavsett 

demografiska faktorer såsom nationalitet, kön och inkomst. 

Tabell 6. Livskvalitetsvikter i EQ-5D26

Dimension Livskvalitetvikt

Konstant 0,081

Rörlighet
nivå 1 0,000
nivå 2 0,069
nivå 3 0,314

Egenvård
nivå 1 0,000
nivå 2 0,104
nivå 3 0,214

Normala aktiviteter
nivå 1 0,000
nivå 2 0,036
nivå 3 0,094

Smärta/obehag
nivå 1 0,000
nivå 2 0,123
nivå 3 0,386

Oro/nedstämdhet
nivå 1 0,000
nivå 2 0,071
nivå 3 0,236

N3 0,269

Kombinationen av dimensioner och nivåer i EQ-5D ger tillsammans upphov till 243 teoretiskt 

möjliga hälsotillstånd (Drummond et al. 2005; Kobelt 2002). Till dessa har ytterligare två 

hälsotillstånd lagts: medvetslös samt avliden. Varje hälsotillstånd betecknas med en 

sifferkombination som representerar nivåerna för de olika dimensionerna. Exempelvis anger 

sifferkombinationen 11111 ett tillstånd av full hälsa medan ett tillstånd av måttlig smärta eller 

obehag, men utan övriga problem, betecknas av sifferkombinationen 11121. Beräkning av 

värdet av ett hälsotillstånd sker genom att livskvalitetvikterna för de aktuella nivåerna i de 

olika dimensionerna subtraheras från talet 1. Förutom livskvalitetvikter för de olika nivåerna 

visas i tabell 6 ytterligare två livskvalitetvikter: konstanten 0,081, som används då någon av 

dimensionerna graderas till nivå 2 eller 3, och termen N3, som används om någon av 

dimensionerna graderas till nivå 3. I tabell 7 nedan exemplifieras hur värdet av ett 

hälsotillstånd beräknas med hjälp av EQ-5D. 

                                                
26 Efter Drummond et al. 2005, s. 163.
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Tabell 7. Beräkning av värdet av hälsotillståndet 21131 med EQ-5D27

Full hälsa = 1,000
Konstant (används alltid då någon dimension graderas till nivå 2 eller 3) - 0,081

Rörlighet, nivå 2 - 0,069
Egenvård, nivå 1 - 0,000
Normala aktiviteter, nivå 1 - 0,000
Smärta/obehag, nivå 3 - 0,386
Oro/nedstämdhet, nivå 1 - 0,000

N3 (åtminstone en dimension graderas till nivå 3) - 0,269

Beräknat värde för hälsotillstånd 21131 = 0,195

Användandet av EQ-5D sker normalt genom att patienter i en enkät anger vilken nivå de 

anser sig befinna sig på i respektive dimension. Med tanke på den begränsade omfattningen 

av denna studie har det dock inte funnits möjlighet att låta berörda patienter besvara en sådan 

enkät. Istället görs antaganden kring vilka dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet, och 

nivåer för dessa, som kan, mot bakgrund av de effekter som identifierats, vara aktuella för 

individer som genomgått radikal prostatektomi med de olika kirurgiska teknikerna28. Att 

angivandet av relevanta hälsotillstånd sker utifrån antaganden istället för utifrån berörda 

patienter utgör dock inget större problem då syftet endast är, vilket tidigare nämnts, att 

beskriva och exemplifiera hur effekter på morbiditet eller hälsorelaterad livskvalitet kan 

inkluderas i en hälsoekonomisk utvärdering. 

2.3.3 Kvalitetsjusterade levnadsår

Kvalitetsjusterade levnadsår är, vilket nämnts tidigare, ett effektmått som kombinerar 

mortalitet och livskvalitet. Dess konstruktion åskådliggörs i figur 1 vilken illustrerar en 

situation där en individ står inför valet att genomgå en medicinsk behandling. Utan 

behandling kommer individen att följa en hälsoväg som innebär såväl en tidigare död som en 

sämre livskvalitet än den hälsoväg som följer av behandling. Område A i figuren 

representerar den vinst i livskvalitet som följer av att behandlingen genomförs medan område

B representerar en vinst i både mortalitet, eller livslängd, och morbiditet, eller livskvalitet. 

Tillsammans utgör områdena A och B vunna kvalitetsjusterade levnadsår av genomförd 

behandling. 

                                                
27 Efter Drummond et al., s. 163.
28 Se avsnitt 4.2 ”Resultat av exemplifiering av kostnadsnyttoanalys”.
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Figur 1. Kvalitetsjusterade levnadsår, konstruktion29

Beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår sker genom att en tidsfaktor, uttryckt i år, för hur 

länge ett visst hälsotillstånd varar multipliceras med ett nyttotal som representerar 

livskvaliteten för samma hälsotillstånd30 (Drummond et al. 2005; Kobelt 2002). Som framgår 

av figur 1 ligger nyttotalen, som i denna studie bestäms med hjälp av EQ-5D, på en skala 

mellan 0 och 1 där 0 indikerar död och 1 representerar full hälsa31. Denna skala är en så kallad 

kardinal intervallskala, vilket innebär att en ökning av nyttotalen från exempelvis 0.1 till 0.2 

värderas lika högt som en ökning från 0.2 till 0.3.

I den beskrivning av hur kvalitetsjusterade levnadsår beräknas som ges i stycket ovan bortses 

från ett grundläggande antagande inom nationalekonomisk teori, nämligen det om att 

individer, och även samhället i stort, föredrar intäkter som inträffar i nutid framför de som 

väntas inträffa i framtiden. Detta antagande om tidspreferenser, som bland annat bygger på att 

det råder större osäkerhet kring intäkter ju längre fram i tiden de ligger, gäller alla typer av 

intäkter och således även de som berör hälsorelaterad livskvalitet. För att ta hänsyn till detta 

inkluderas ibland en diskonteringsfaktor i beräkningen av kvalitetsjusterade levnadsår så att 

intäkter i hälsorelaterad livskvalitet som väntas inträffa i framtiden får ett lägre värde än de 

som inträffar i nutid. I denna utvärdering sker dock exemplifieringen av beräkning av 

kvalitetsjusterade levnadsår utan diskonteringsfaktor eftersom de effekter på hälsorelaterad 

                                                
29 Källa: Drummond et al 2005, s. 173.
30 Räkneexempel: Anta att ett visst hälsotillstånd tillskrivs nyttotalet 0.5. Att tillbringa 10 år i detta tillstånd ger 
då 5 kvalitetsjusterade levnadsår (0.5x10=5) och är alltså likvärdigt med att tillbringa 5 år i full hälsa.    
31 Nyttotalet för ett hälsotillstånd kan även vara negativt (Drummond et al. 2005). Ett negativ nyttotal indikerar 
att det aktuella hälsotillståndet anses, av de individer som gjort värderingen, vara sämre än döden. 
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livskvalitet som är aktuella inträffar inom en relativt kort tidsperiod efter den medicinska 

åtgärden.

2.3.4 Resultatberäkning: Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår

För att en ekonomisk utvärdering ska vara användbar som underlag för beslut rörande 

allokering av resurser krävs information om såväl de extra kostnader som effekter ett 

alternativ medför i förhållande till ett annat alternativ (Drummond et al. 2005; Kobelt 2002). 

Resultatet av en sådan så kallad inkrementell analys presenteras i kostnadseffekt- och 

kostnadsnyttoanalyser i form av en inkrementell kostnadseffekt- eller kostnadsnyttokvot. 

Denna kvot, som beräknas genom att skillnaden i kostnader mellan två alternativ divideras 

med skillnaden i effekterna av de båda alternativen, visar kostnaden för att producera en extra 

enhet av den aktuella effekten. I denna kostnadsnyttoanalys, där effekterna av de olika 

kirurgiska teknikerna för utförande av radikal prostatektomi uttrycks som kvalitetsjusterade 

levnadsår, ser formeln för beräkning av den inkrementella kostnadseffektkvoten därmed ut på 

följande sätt:

En jämförelse av kostnader och effekter för olika alternativ har fyra möjliga utfall 

(Drummond et al. 2005; Jönsson 1999). Detta illustreras i figur 2 som är ett så kallat 

kostnadseffektplan32. I figuren visas två 

alternativ: A och B. Alternativ A, som befinner 

sig i kvadrant I, medför en bättre effekt men 

också en högre kostnad än alternativ B som 

återfinns i origo. Om alternativ A istället hade 

befunnit sig i kvadrant III vore förhållandet det 

motsatta; alternativ A hade inneburit en sämre 

effekt men också en lägre kostnad i jämförelse 

med alternativ B. I båda fallen är valet mellan 

de två alternativen inte självklart utan beror på beslutsfattarens värdering av effekten i relation 

till kostnaden. Till exempel kan vissa beslutsfattare ha en förutbestämd maximalt acceptabel 

                                                
32 Efter Drummond et al. 2005, s. 40 och Jönsson 1999, s. 20.
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inkrementell kostnadseffektkvot33. Om alternativ A hade befunnit sig i kvadrant II, vilken 

indikerar en bättre effekt till en lägre kostnad, eller i kvadrant IV, som innebär en sämre effekt 

till en högre kostnad, vore valet däremot uppenbart. I det första fallet väljs alternativ A medan 

B är det alternativ som föredras i det senare fallet.

                                                
33 Den inkrementella kostnadseffektkvoten ges av lutningen på den linje som går från origo till punkten A i 
figur 2.
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3 PRESENTATION AV DATA FÖR KOSTNADSANALYS

Analysen av kostnader för radikal prostatektomi utförd med öppen, konventionell 

laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi i denna studie bygger, vilket 

nämndes i inledningen, främst på material och muntliga uppgifter från Universitetssjukhuset i 

Lund. Materialet från USiL innehåller bland annat information om operations- och vårdtider 

för 60 patienter som genomgått radikal prostatektomi. Vad gäller operationstider kompletteras 

underlaget från USiL av en studie utförd av Lotan et al. (2004). Anledningen till detta är att 

såväl de konventionella laparoskopiska som de robotassisterade laparoskopiska radikala 

prostatektomier som ingår i materialet från USiL har utförts då kirurgen befunnit sig i början 

av inlärningskurvan (Annerstedt 060131).  Detta gör att tidsåtgången för dessa ingrepp kan 

förmodas vara större än för ingrepp där kirurgen, tack vare en ökad erfarenhet, passerat 

inlärningskurvan för att utföra radikal prostatektomi med konventionell laparoskopisk 

respektive robotassisterad laparoskopisk teknik. Den studie som genomförts av Lotan et al. 

(2004) innehåller en sammanställning av operationstider från kliniker där inlärningskurvan för 

utförande av radikal prostatektomi med dessa tekniker passerats34.

När det gäller värdering av kostnader sker denna, om inte annat anges, utifrån 2005 års 

regionpriser för de vårdtjänster som produceras på Urologiska kliniken vid USiL. Dessa priser 

är baserade på klinikens totala kostnader35 år 2002 som fördelats på de vårdtjänster som 

produceras, till exempel vårddagar, enligt en självkostnadsprincip (Jensen 051101; Södra 

Regionvårdsnämnden 2004, s. 27). En självkostnadsprincip innebär, vilket tidigare nämnts, att 

priser inte får sättas så att utrymme ges för producenten att göra en vinst.  

3.1 Patientunderlag

De 60 patienter som datamaterialet från Urologiska kliniken vid USiL omfattar har genomgått 

radikal prostatektomi under perioden januari till och med oktober 200536.  Denna grupp om 

60 patienter är ett urval av det totala antalet patienter som genomgått radikal prostatektomi 

                                                
34 När det gäller de öppna radikala prostatektomier som ingår i datamaterialet från USiL antas att dessa utförts då 
inlärningskurvan passerats.
35 I dessa totala kostnader ingår förutom de kostnader som uppstår på Urologiska kliniken även klinikens andel 
av sjukhusets omkostnader för till exempel lokaler och central administration.  
36 De patienter som genomgått radikal prostatektomi utförd med konventionell laparoskopisk kirurgi har alla 
gjort det inom perioden januari t.o.m. mars 2005 medan de patienter som genomgått robotassisterad 
laparoskopisk radikal prostatektomi gjort det under oktober 2005. När det gäller de öppna radikala 
prostatektomierna har dessa utförts under hela perioden januari t.o.m. oktober 2005.
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vid kliniken under perioden. Endast data kring patienter för vilka radikal prostatektomi är den 

enda registrerade åtgärden har, i syfte att öka jämförbarheten, använts. Vidare har fall där man 

under utförandet av den radikala prostatektomin konverterat från konventionell laparoskopisk 

kirurgi till öppen kirurgi exkluderats. 

Fördelningen av de radikala prostatektomierna mellan öppen, konventionell laparoskopisk 

respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgisk teknik i patientunderlaget framgår av tabell 

8. I tabellen anges även genomsnittlig ålder och åldersfördelning för såväl respektive 

operationsgrupp som för patientgruppen som helhet.

Tabell 8. Patientgrupp – fördelning efter kirurgisk teknik samt genomsnittlig ålder och åldersfördelning37

Öppen radikal Konventionell laparoskopisk Robotassisterad lap. Totalt
prostatektomi radikal prostatektomi radikal prostatektomi

Antal patienter 47 4 9 60

Ålder (år)
genomsnitt 61,4 62,8 60,2 61,3
median 61 (46-74) 64,5 (55-67) 62 (55-68) 61,5

3.2 Operationstid

3.2.1 Mätning

Tidsåtgången för utförande av radikal prostatektomi med öppen, konventionell laparoskopisk 

respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi mäts i datamaterialet från Urologiska 

kliniken vid USiL i antalet anestesiminuter, det vill säga det antal minuter patienten är 

nedsövd. Skillnaderna i antalet anestesiminuter mellan de kirurgiska teknikerna visas i både 

absoluta och relativa termer i tabell 9. Som framgår av denna tabell har utförandet av en 

radikal prostatektomi i genomsnitt tagit längst tid då konventionell laparoskopisk teknik 

använts medan den genomsnittliga operationstiden varit som kortast vid öppen teknik.  

                                                
37 Egna beräkningar utifrån patientunderlag från USiL.
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Tabell 9. Operationstid, antal anestesiminuter38

Öppen radikal Konventionell laparoskopisk Robotassisterad
prostatektomi radikal prostatektomi laparoskopisk radikal

prostatektomi
Anestesiminuter

genomsnitt 242 406 361
median 240 (157-315) 359 (333-571) 318 (277-540)

Relativ 
operationstid 1,000 1,678§ 1,492§

§ Beräknad utifrån det genomsnittliga antalet anestesiminuter som täljare och med tidsåtgången vid öppen 
radikal prostatektomi som nämnare.

Mätningen av tidsåtgången för utförande av radikal prostatektomi sker i studien genomförd av 

Lotan et al. (2004) enligt en annan princip än i materialet från Urologiska kliniken vid USiL. 

Istället för antal anestesiminuter mäts operationstiden i antal minuter ”skin-to-skin”, det vill 

säga det antal minuter som passerar från första snittet till sista stygnet. Att mätningen av 

tidsåtgången för radikal prostatektomi sker enligt olika principer medför att det inte är möjligt 

att dra några slutsatser utifrån en direkt jämförelse av absoluta operationstider mellan 

datamaterialet från USiL och den studie som genomförts av Lotan et al. (2004). Däremot är 

en jämförelse av relativa operationstider intressant. Som framgår av tabell 10 är den relativa 

operationstiden, med öppen radikal prostatektomi som bas för jämförelsen, kortast för 

robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi medan den, liksom för de operationer som 

utförts vid USiL, är längst för konventionell laparoskopisk radikal prostatektomi. Skillnaden i 

relativa operationstider mellan datamaterialet från USiL och den studie som genomförts av 

Lotan et al. (2004) speglar inlärningskurvans betydelse för tidsåtgången vid utförande av 

radikal prostatektomi med konventionell laparoskopisk respektive robotassisterad 

laparoskopisk kirurgi.

Tabell 10. Operationstid, antal minuter ”skin-to-skin”39

Öppen radikal Konventionell laparoskopisk Robotassisterad
prostatektomi radikal prostatektomi laparoskopisk radikal

prostatektomi
Minuter ”skin to
skin”

genomsnitt 160* 200** 140***

Relativ 
operationstid 1,000 1,250§ 0,875§

* Genomsnittlig operationstid för 819 operationer. **Genomsnittlig operationstid för 898 operationer. 
***Genomsnittlig operationstid för 200 operationer. § Beräknad utifrån det genomsnittliga antalet minuter ”skin-
to-skin” som täljare och med tidsåtgången vid öppen radikal prostatektomi som nämnare (egen beräkning).

                                                
38 Egna beräkningar utifrån patientunderlag från USiL.
39 Lotan et al. (2004)
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De relativa operationstider som framgår av den studie som genomförts av Lotan et al. (2004), 

och som presenteras i tabell 10, kan användas för att göra en beräkning av hur tidsåtgången 

för en radikal prostatektomi utförd med öppen, konventionell laparoskopisk respektive 

robotassisterad laparoskopisk kirurgi kan tänkas se ut på Urologiska kliniken vid USiL efter 

att inlärningskurvan passerats för de två senare teknikerna. Enligt operationstiderna i Lotan et

al. (2004) tar en konventionell laparoskopisk radikal prostatektomi i genomsnitt 1,25 gånger 

så lång tid som en öppen radikal prostatektomi medan en robotassisterad laparoskopisk 

radikal prostatektomi i genomsnitt tar 0,875 gånger så lång tid (se tabell 10). Om man utgår 

från den genomsnittliga tidsåtgången på 242 anestesiminuter för en öppen radikal 

prostatektomi som anges i tabell 9 och applicerar den relativa operationstiden från Lotan et al. 

(2004) på denna ges följande förväntade genomsnittliga operationstider, mätt i antalet 

anestesiminuter, för en konventionell laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk 

prostatektomi då inlärningskurvan passerats:

Tabell 11.  Förväntad operationstid, antal anestesiminuter40

Öppen radikal Konventionell laparoskopisk Robotassisterad
prostatektomi radikal prostatektomi laparoskopisk radikal

prostatektomi
Anestesiminuter

genomsnitt 242 303 212

3.2.2 Värdering

Värdering av kostnaden för en öppen, konventionell laparoskopisk respektive robotassisterad 

laparoskopisk radikal prostatektomi med avseende på operationstid görs med hjälp av pris per 

anestesiminut. År 2005 uppgick detta till 153 kronor på Urologiska kliniken vid USiL (Södra 

Regionvårdsnämnden 2004, s. 46). I tabell 12 nedan visas genomsnittliga kostnader, med 

avseende på operationstid, för de radikala prostatektomier som ingår i datamaterialet från 

USiL. I tabellens första rad har kostnadsberäkningen skett utifrån de faktiska genomsnittliga 

antal anestesiminuter som presenteras i tabell 9 medan kostnaderna i tabellens andra rad 

bygger på de förväntade genomsnittliga antal anestesiminuter som anges i tabell 11. 

                                                
40 Egna beräkningar utifrån patientunderlag från USiL och Lotan et al. (2004).
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Tabell 12. Kostnad per radikal prostatektomi med avseende på operationstid41

Öppen radikal Konventionell laparoskopisk Robotassisterad
prostatektomi radikal prostatektomi laparoskopisk radikal

prostatektomi
Kostnad (kronor)§

genomsnitt 37 026 62 118 55 233

Kostnad (kronor)§§

genomsnitt 37 026 46 359 32 436

§ Kostnad beräknad utifrån faktiska genomsnittliga antal anestesiminuter. §§ Kostnad beräknad utifrån 
förväntade genomsittliga antal anestesiminuter.

3.3 Vårdtid 

3.3.1 Mätning

Vårdtiden mäts i datamaterialet från Urologiska kliniken vid USiL i antal dagar. Av tabell 13 

framgår att vårdtiden är klart kortast för de patienter som genomgått radikal prostatektomi 

med robotassisterad laparoskopisk kirurgi. När det gäller förhållandet mellan öppen och 

konventionell laparoskopisk kirurgi är förhållandet mer oklart då genomsnitts- och 

medianvärdena för dessa två tekniker pekar i olika riktningar.

Tabell 13. Vårdtid, antal dagar42

Öppen radikal Konventionell laparoskopisk Robotassisterad 
prostatektomi radikal prostatektomi laparoskopisk radikal

prostatektomi
Vårdtid (dagar)

genomsnitt 4,4 4,0 2,8
median 4,0 (2,0-7,0) 4,5 (2,0-5,0) 2,0 (2,0-6,0)

3.3.2 Värdering

Den genomsnittliga kostnaden för sjukhusvård vid öppen, konventionell laparoskopisk 

respektive robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi presenteras i tabell 14. Dessa 

kostnader, som baseras på det genomsnittliga antal vårddagar som anges i tabell 13, har 

beräknats dels utifrån ett fast pris per vårdtillfälle på 2 707 kronor43 för arbete i samband med

                                                
41 Egna beräkningar utifrån patientunderlag från USiL, Lotan et al. (2004) samt Södra Regionvårdsnämnden 
(2004).
42 Egna beräkningar utifrån patientunderlag från USiL.
43 Priset på 2 707 kronor består dels av en avgift på 1 629 kronor för vårdavdelningens arbete, dels av en avgift 
på 1 078 kronor för läkarens insats i samband med in- och utskrivning av patienten (Södra Regionvårdsnämnden 
2004, s. 27 & 46).
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in- och utskrivning av patienten, dels utifrån ett pris per vårddag på 4 775 kronor44 (Södra 

Regionvårdsnämnden 2004, s. 46). 

Tabell 14. Kostnad för vårdtid per radikal prostatektomi, kronor45

Öppen radikal Konventionell laparoskopisk Robotassisterad
prostatektomi radikal prostatektomi laparoskopisk radikal

prostatektomi
Kostnad (kronor)

genomsnitt 23 717 21 807 16 077

3.4 Kostnader för utrustning och instrument

Kostnader för instrument som används vid öppen radikal prostatektomi mäts och värderas inte 

uttryckligt i denna kostnadsanalys. Detta beror på att de indirekt redan är inkluderade i 

analysen genom att kostnaderna för de instrument som används vid öppen kirurgi ingår i 

Urologiska klinikens totala kostnader och därmed även i priserna för de vårdtjänster, till 

exempel anestesiminuter och vårddagar, som produceras vid kliniken46. När det gäller 

kostnader för utrustning och instrument som används vid en radikal prostatektomi utförd med 

konventionell laparoskopisk har denna, utifrån de uppgifter som presenteras i tabell 15, 

beräknats till 1 195 kronor per operation.

Tabell 15. Kostnad för utrustning och instrument per konventionell laparoskopisk radikal prostatektomi, 
kronor47

Instrument Kostnad Livslängd, operationer Kostnad/operation
Monopolär sax,
engångs      500  1 500
Bipolär tång   5 000 12,5 (10-15) 400 (genomsnitt)
Nålförare, 2 st 14 800 60 247
Sug   2 900 60 48

Summa kostnad/operation 1195

Kostnaden för utrustning och instrument vid en robotassisterad laparoskopisk radikal 

prostatektomi framgår av tabell 16. I tabellen visas dels en fast kostnad per operation, som 

                                                
44 Priset per vårddag på 4 775 kronor består dels av en avgift på 4 083 kronor för vårdavdelningens 
omvårdnadsarbete, dels av en avgift på 692 kronor för läkarens insats per vårddag (Södra Regionvårdsnämnden 
2004, s. 27 & 46).
45 Egna beräkningar utifrån patientunderlag från USiL samt Södra Regionvårdsnämnden (2004).
46 Att kostnaderna för de instrument som används vid öppen radikal prostatektomi ingår i priserna för de 
vårdtjänster, till exempel anestesiminuter och vårddagar, som produceras vid Urologiska kliniken innebär 
samtidigt att dessa kostnader inkluderas i beräkningen av kostnaden för en konventionell laparoskopisk 
respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi. Dessa kostnader är dock obetydliga i sammanhanget och bör 
inte ha någon påverkan på resultatet.
47 Uppgifter om använda instrument samt livslängd för dessa från Annerstedt (060406), prisuppgifter för 
instrumenten från Karl Storz AB, Tyco Healthcare Norden AB samt Annerstedt (060406).
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sjunker med antal operationer, dels en rörlig kostnad på 20 000 kronor per operation. Den 

fasta kostnaden per operation utgörs av kostnaden för själva operationsroboten och beräknas 

utifrån investeringskostnaden för denna. Investeringskostnaden för en operationsrobot 

uppgick år 2005 till 12 664 550 kronor48 (Nilsson 051213). Vid USiL räknar man med en 

ekonomisk livslängd för operationsroboten på sju år, vilket ger en avskrivning på 1 809 223 

kronor per år49. Genom att dela den årliga avskrivningen med det antal operationer som 

väntas genomföras under ett år erhålls den fasta kostnaden per operation50. I tabellen nedan 

visas den fasta kostnaden per operation för 100, 200 respektive 300 operationer per år. När 

det gäller den rörliga kostnaden på 20 000 kronor per operation utgörs denna av kostnader för 

de kirurgiska instrument som hör till operationsroboten (Jensen 051212). Denna kostnad har 

beräknats utifrån hur många instrument som används just vid en radikal prostatektomi och 

livslängden för dessa instrument. 

Tabell 16. Kostnad för utrustning och instrument per robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi, 
kronor51

100 operationer/år 200 operationer/år 300 operationer/år
Kostnad (kronor)

fast§ 18 092   9 046   6 031
rörlig§§ 20 000 20 000 20 000

Total kostnad/operation 38 092 29 046 26 031
§ Utgörs av kostnaden för själva operationsroboten. §§ Utgörs av kostnader för de kirurgiska instrument som hör 
till operationsroboten och som används just vid en radikal prostatektomi.

3.5 Sjukskrivning

3.5.1 Mätning

För att få information om sjukskrivningstider har en genomgång av patientjournaler gjorts. 

Sjukskrivningstiderna hade emellertid endast noterats för elva av de 60 patienter som 

datamaterialet från Urologiska kliniken vid USiL omfattar. Dessa patienter hade alla 

genomgått radikal prostatektomi utförd med öppen kirurgi. Vad gäller sjukskrivningstider för 

patienter som genomgått radikal prostatektomi med konventionell laparoskopisk respektive 

                                                
48 Angående den operationsrobot som finns vid Universitetssjukhuset i Lund fick man för denna en donation om 
5 000 000 kronor, vilket gav en investeringskostnad på 7 664 650 kronor netto. I denna studie bortses emellertid 
från denna donation.   
49 Den årliga avskrivningen beräknas genom att investeringskostnaden på 12 664 560 kronor delas med 
avskrivningstiden på sju år.
50 Den operationsrobot som finns vid Universitetssjukhuset i Lund används förutom till utförandet av radikala 
prostatektomier även till andra ingrepp. I denna studie görs dock beräkningarna av kostnader utifrån antagandet 
att operationsroboten endast används till att utföra radikala prostatektomier.
51 Egna beräkningar utifrån Nilsson (051213) samt Jensen (051212).
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robotassisterad laparoskopisk kirurgi, har i avsaknad av information från patientjournaler, en 

uppskattning gjorts.

Den genomsnittliga sjukskrivningstiden för de patienter som genomgått öppen radikal 

prostatektomi var, vilket framgår av tabell 17, 52 dagar. Enligt Annerstedt (060131) är den 

uppskattade sjukskrivningstiden för patienter som genomgått radikal prostatektomi med 

konventionell laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi 28 till 42 dagar, 

vilket ger ett genomsnitt på 35 dagar. Sjukskrivningstiden verkar alltså vara kortare för 

patienter som genomgått konventionell laparoskopisk och robotassisterad laparoskopisk 

radikal prostatektomi än för patienter som opererats med öppen teknik. Det är dock viktigt att 

notera att spridningen i såväl faktiska som uppskattade sjukskrivningstider är stor inom 

operationsgrupperna. En förklaring till detta är att sjukskrivningstiden påverkas av fler 

faktorer än med vilken kirurgisk teknik patienten har opererats. Till dessa hör bland annat 

vilken typ av arbete patienten innehar.     

Tabell 17. Sjukskrivningstid, antal dagar52

Öppen radikal Konventionell laparoskopisk Robotassisterad
prostatektomi radikal prostatektomi laparoskopisk radikal

prostatektomi
Sjukskrivningstid
(dagar)

genomsnitt 52 35 (28-42) 35 (28-42)
median 46 (30-90)

3.5.2 Värdering

Värderingen av det produktionsbortfall eller de indirekta kostnader som följer av 

sjukskrivningen sker med hjälp av den genomsnittliga dagliga arbetsinkomsten, inklusive 

sociala avgifter. År 2003, som är det senaste året för vilket det finns tillgänglig statistik, 

uppgick denna till 1 113 kronor för män i åldern 45-54 år och 1 099 kronor för män i åldern 

55-64 år (Persson & Ödegaard 2005; SCB 2006, tabell 38453). Vid beräkning av den 

genomsnittliga indirekta kostnaden för en radikal prostatektomi utförd med öppen, 

konventionell laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi har 

åldersfördelningen i patientgruppen som helhet använts eftersom patientens ålder inte ska ha 

                                                
52 Egna beräkningar utifrån patientjournaler samt uppskattning av Annerstedt (060131).
53 Beräkning av den genomsnittliga dagliga arbetsinkomsten inklusive sociala avgifter har skett utifrån 
principerna hos Persson & Ödegaard (2005). I denna studie räknas arbetsinkomsten upp med faktorn 1,4 för att 
inkludera de sociala avgifterna. Istället för 2002 års genomsnittliga dagliga arbetsinkomst, vilken används i 
Persson  & Ödegaard (2005) har emellertid 2003 års siffror från SCB (2006, tabell 384) använts.
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någon betydelse för vilken kirurgisk teknik som används (Annerstedt 051201). Resultatet av 

beräkningarna av indirekta kostnader presenteras i tabell 18 nedan.

Tabell 18. Kostnad för produktionsbortfall per radikal prostatektomi (indirekt kostnad), kronor54

Öppen radikal Konventionell laparoskopisk Robotassisterad
prostatektomi radikal prostatektomi laparoskopisk radikal

prostatektomi
Kostnad (kronor)

genomsnitt 39 136 26 342 26 342

                                                
54 Egna beräkningar utifrån patientunderlag från USiL, Annerstedt (060131), Persson & Ödegaard (2005) samt 
SCB (2006, tabell 384). 
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4 RESULTAT

4.1 Resultat av kostnadsanalys

För att en kostnadsanalys ska vara användbar som underlag för beslut rörande fördelning av 

resurser krävs att resultatet presenteras i termer av hur mycket de studerade alternativen kostar 

i förhållande till varandra. I denna utvärdering är det den inkrementella kostnaden för en 

robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi gentemot en radikal prostatektomi utförd 

med öppen respektive konventionell laparoskopisk kirurgi som är av intresse. Av denna 

inkrementella kostnad framgår såväl hur mycket mer eller mindre en radikal prostatektomi 

utförd med robotassisterad laparoskopisk kirurgi kostar jämfört med en öppen respektive 

konventionell laparoskopisk radikal prostatektomi som huruvida en investering i en 

operationsrobot har potential att vara lönsam eller ej. 

Beräkning av den inkrementella kostnaden för en robotassisterad laparoskopisk radikal 

prostatektomi sker genom att den genomsnittliga kostnaden för detta ingrepp jämförs med den 

genomsnittliga kostnaden för en öppen respektive konventionell laparoskopisk radikal 

prostatektomi. Den genomsnittliga kostnaden för en radikal prostatektomi med respektive 

kirurgisk teknik beräknas i sin tur utifrån de genomsnittliga kostnader för operationstider, 

vårdtider, utrustning och instrument samt produktionsbortfall som presenterades i kapitel 3 

”Presentation av data för kostnadsanalys”. När det gäller kostnader för operationstider anges i 

detta kapitel två olika genomsnitt för dessa. Det ena av dessa genomsnitt baseras på de 

operationstider som framgår av patientunderlaget från USiL medan det andra grundar sig på 

de relativa operationstiderna i Lotan et al (2004). För att belysa hur pass känsligt resultatet är 

för skillnader i relativa operationstider beräknas detta utifrån två olika scenarier. Dels sker 

resultatberäkningen utifrån ett scenario där de relativa operationstiderna för konventionell 

laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi som framgår av 

patientunderlaget från USiL består55, dels utifrån ett scenario där de relativa operationstiderna 

för radikal prostatektomi utförd med dessa två tekniker, på grund av att inlärningskurvan 

passerats, sjunkit till de nivåer som anges i Lotan et al. (2004)56.  

                                                
55 Se avsnitt 4.1.2 ”Scenario 1: Resultat beräknat utifrån faktiska operationstider”.
56 Se avsnitt 4.1.3 ”Scenario 2: Resultat beräknat utifrån förväntade operationstider”.
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Förutom att resultatet beräknas utifrån olika scenarier vad gäller relativa operationstider har 

det även, inom respektive scenario, beräknats för olika antal operationer per år. Vidare 

innehåller varje scenario en beräkning av resultatet utifrån såväl landstingets perspektiv som 

ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

4.1.1 Scenario 1: Resultat beräknat utifrån faktiska operationstider

I scenario ett där resultatberäkningen baseras på de relativa operationstider som framgår av 

patientunderlaget från USiL är en radikal prostatektomi utförd med robotassisterad 

laparoskopisk kirurgi i genomsnitt, vilket framgår av tabell 19, dyrare än såväl en öppen som 

en konventionell laparoskopisk radikal prostatektomi. Detta resultat gäller oavsett vilket 

perspektiv som antas.

Tabell 19. Genomsnittlig kostnad per radikal prostatektomi, faktiskt antal anestesiminuter, kronor57

Landstingets perspektiv Samhällsekonomiskt perspektiv
Öppen kirurgi 60 743 99 879

Konventionell laparoskopisk
kirurgi 85 120 111 462

Robotassisterad laparoskopisk
kirurgi

rörlig kostnad§  91 310 117 652
total kostnad§§

100 operationer/år 109 402 135 744
200 operationer/år 100 356 126 698
300 operationer/år   97 341 123 683

§ I denna kostnad ingår endast rörliga kostnader för operationstid, vårdtid, instrument till roboten samt, ur det 
samhällsekonomiska perspektivet, den indirekta kostnaden. §§ Denna kostnad består av rörliga kostnader samt 
den successivt sjunkande fasta kostnaden för operationsroboten.

Hur mycket dyrare en robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi är beror dock, vilket 

framgår av tabell 20, på såväl antaget perspektiv som vilken kirurgisk teknik man jämför med. 

Ur landstingets perspektiv är den inkrementella kostnaden för en radikal prostatektomi utförd 

med robotassisterad laparoskopisk kirurgi avsevärt högre i jämförelse med en öppen radikal 

prostatektomi än i jämförelse med en konventionell laparoskopisk radikal prostatektomi. 

Skillnaden är dock mindre ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, vilket speglar skillnaden i 

indirekta kostnader mellan å ena sidan den öppna kirurgin och å andra sidan den 

konventionella laparoskopiska respektive robotassisterade laparoskopiska kirurgin. 

                                                
57 Egna beräkningar utifrån tabell 12, 14, 15, 16 och 18 i kapitel 3 ”Presentation av data för kostnadsanalys”.
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Tabell 20. Inkrementell kostnad per robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi, faktiskt antal 
anestesiminuter, kronor58

Landstingets perspektiv Samhällsekonomiskt perspektiv

Gentemot öppen radikal 
prostatektomi

rörlig kostnad§ + 30 567 (+ 50,3 %) + 17 773 (+ 17,8 %)
total kostnad§§

100 operationer/år + 48 659 (+ 80,1 %) + 35 865 (+ 35,9 %)
200 operationer/år + 39 613 (+ 65,2 %) + 26 819 (+ 26,9 %)
300 operationer/år + 36 598 (+ 60,3 %) + 23 804 (+ 23,8 %)

Gentemot konventionell 
laparoskopisk radikal 
prostatektomi

rörlig kostnad§ +   6 190 (+ 7,3 %) +   6 190 (+ 7,3 %)
total kostnad§§

100 operationer/år + 24 282 (+ 28,5 %) + 24 282 (+ 21,8 %)
200 operationer/år + 15 236 (+ 17,9 %) + 15 236 (+ 13,7 %)
300 operationer/år + 12 221 (+ 14,4 %) + 12 221 (+ 11,0 %)

§ I denna kostnad ingår endast rörliga kostnader för operationstid, vårdtid, instrument till roboten samt, ur det 
samhällsekonomiska perspektivet, den indirekta kostnaden. §§ Denna kostnad består av rörliga kostnader samt 
den successivt sjunkande fasta kostnaden för operationsroboten.

När det gäller den totala inkrementella kostnaden för en robotassisterad laparoskopisk radikal 

prostatektomi framgår det av tabell 19 och 20 att denna, på grund av den sjunkande fasta 

kostnaden för operationsroboten, är negativt relaterad till antalet operationer per år. Eftersom 

den rörliga inkrementella kostnaden för en radikal prostatektomi utförd med robotassisterad 

laparoskopisk kirurgi är större än noll kommer emellertid en robotassisterad laparoskopisk 

radikal prostatektomi alltid att vara dyrare än en radikal prostatektomi som utförs med öppen 

eller konventionell laparoskopisk kirurgi. Med andra ord existerar det inte, varken ur ett 

landstings- eller samhällsekonomiskt perspektiv, någon break even-volym, med avseende på 

antal operationer per år, för vilken investeringen i operationsroboten lönar sig59.

4.1.2 Scenario 2: Resultat beräknat utifrån förväntade operationstider

I scenario två där de relativa operationstiderna för utförande av radikal prostatektomi med 

robotassisterad laparoskopisk respektive konventionell laparoskopisk kirurgi sjunkit till de 

nivåer som anges i Lotan et al. (2004) ser resultatet delvis annorlunda ut än i scenario ett. Av 

tabell 21 framgår att den genomsnittliga kostnaden har sjunkit för en radikal prostatektomi 

                                                
58 Egna beräkningar utifrån tabell 19.
59 För att en breakeven-volym ska existera krävs att en radikal prostatektomi som utförs med robotassisterad 
laparoskopisk kirurgi medför en inbesparing i rörliga kostnader jämfört med en öppen eller konventionell 
laparoskopisk radikal prostatektomi. Om så är fallet ger varje robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi 
ett bidrag till investeringskostnaden och vid ett visst antal operationer uppnås breakeven.
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utförd med konventionell laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi 

medan den är oförändrad för en öppen radikal prostatektomi.

Tabell 21. Genomsnittlig kostnad per radikal prostatektomi, förväntat antal anestesiminuter, kronor60

Landstingets perspektiv Samhällsekonomiskt perspektiv
Öppen kirurgi 60 743 99 879

Konventionell laparoskopisk
kirurgi 69 361 95 703

Robotassisterad laparoskopisk
kirurgi

Rörlig kostnad§ 68 513 94 855
Total kostnad§§

100 operationer/år 86 605 112 947
200 operationer/år 77 559 103 901
300 operationer/år 74 544 100 886

§ I denna kostnad ingår endast rörliga kostnader för operationstid, vårdtid, instrument till roboten samt, ur det 
samhällsekonomiska perspektivet, den indirekta kostnaden. §§ Denna kostnad består av rörliga kostnader samt 
den successivt sjunkande fasta kostnaden för operationsroboten.

När det gäller den inkrementella kostnaden för en robotassisterad laparoskopisk gentemot en 

öppen radikal prostatektomi är denna, såväl ur ett landstings- som ett samhällsekonomiskt 

perspektiv, lägre än i scenario ett. Det är emellertid, vilket framgår av tabell 22 på nästa sida, 

endast ur ett samhällsekonomiskt perspektiv som den inkrementella kostnaden är lägre än noll 

och därmed tillräckligt låg för att investeringen i en operationsrobot ska ha potential att vara 

lönsam. Lönsamhet kräver dock att antal operationer överstiger en viss volym. Denna break 

even-volym har, vilket anges i tabell 22, beräknats till 360 operationer per år61. 

Angående den rörliga inkrementella kostnaden för en robotassisterad radikal prostatektomi 

gentemot en radikal prostatektomi utförd med konventionell laparoskopisk kirurgi är denna, 

vilket framgår av tabell 22, negativ ur såväl landstingets perspektiv som ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Inbesparingen som följer av att en radikal prostatektomi 

utförs med robotassisterad laparoskopisk kirurgi istället för med konventionell laparoskopisk 

kirurgi är emellertid inte särskilt stor. För att investeringen i en operationsrobot ska betala sig 

krävs därmed, då konventionell laparoskopisk kirurgi utgör jämförelsealternativ, att så mycket 

som 2 133 robotassisterade laparoskopiska radikala prostatektomier utförs per år.

                                                
60 Egna beräkningar utifrån tabell 12, 14, 15, 16 och 18 i kapitel 3 ”Presentation av data för kostnadsanalys”.
61 Beräkning av breakeven-volymen har gjorts genom att den årliga avskrivningen för operationsroboten på
 1 809 223 kronor dividerats med den inbesparing på 5 024 kronor som, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 
följer av ett en radikal prostatektomi utförs med robotassisterad laparoskopisk kirurgi istället för öppen kirurgi 
(1 809 223/5 024 ≈ 360).
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Tabell 22. Inkrementell kostnad per robotassisterad radikal prostatektomi, förväntat antal anestesiminuter, 
kronor62

Landstingets perspektiv Samhällsekonomiskt perspektiv

Gentemot öppen radikal
prostatektomi

Rörlig kostnad§   + 7 770 (+ 12,8 %) -    5 024 (- 5,0 %)
Total kostnad§§

100 operationer/år + 25 862 (+ 42,6 %) + 13 068 (+ 13,1 %)
200 operationer/år + 16 816 (+ 27,7 %) +   4 022 (+ 4,0 %)
300 operationer/år + 13 801 (+ 22,7 %) +   1 007 (+ 1,0 %)       
360 operationer/år* ≈          0 (+ 0,0 %)

Gentemot konventionell 
laparoskopisk radikal
prostatektomi

Rörlig kostnad§       - 848 (- 1,2 %)       - 848  (- 0,09 %)
Total kostnad§§

100 operationer/år + 17 224 (+ 24,9 %) + 17 224 (+ 18,0 %)
200 operationer/år +   8 198 (+ 11,8 %) +   8 198 (+ 8,6 %)
300 operationer/år +   5 183 (+ 7,5 %) +   5 183 (+ 5,4 %)

§ I denna kostnad ingår endast rörliga kostnader för operationstid, vårdtid, instrument till roboten samt, ur det 
samhällsekonomiska perspektivet, den indirekta kostnaden. §§ Denna kostnad består av rörliga kostnader samt 
den successivt sjunkande fasta kostnaden för operationsroboten.* Break even-volym för vilken investeringen i 
operationsroboten betalar sig.

4.2 Resultat av exemplifiering av kostnadsnyttoanalys

Användandet av robotassisterad laparoskopisk kirurgi istället för öppen och konventionell 

laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi medför, vilket nämndes i 

inledningen, vissa såväl konstaterade som potentiella fördelar beträffande effekter på 

morbiditet eller patientens hälsorelaterade livskvalitet. Till de konstaterade fördelarna med 

robotassisterad laparoskopisk kirurgi hör den minskade blodförlust som gör att 

blodtransfusioner, vilka är vanligt förekommande vid öppen kirurgi, sällan är nödvändiga63

(Annerstedt 060131; Cardell 2006). Den minskade blodförlusten innebär en vinst i 

hälsorelaterad livskvalitet eftersom patientens allmänna hälsotillstånd de närmaste dagarna 

efter operation är bättre om han inte fått en blodtransfusion. En annan uppenbar fördel med 

den robotassisterade laparoskopiska kirurgin är att den, i jämförelse med den öppna kirurgin, 

orsakar mindre postoperativ smärta64. Till de fördelar med robotassisterad laparoskopisk 

                                                
62 Egna beräkningar utifrån tabell 21.
63 Den robotassisterande laparoskopiska kirurgin medför en minskad blodförlust gentemot såväl den öppna som 
den konventionella laparoskopiska kirurgin, men minskningen är mer markant i förhållande till den öppna 
kirurgin (Annerstedt 060131).
64 Den upplevda smärtan efter en robotassisterad laparoskopisk, liksom efter en konventionell laparoskopisk, 
radikal prostatektomi är mindre än efter en öppen radikal prostatektomi trots det faktum att användningen av 
smärtstillande läkemedel ofta skiljer sig åt (t.ex. är det ovanligt att narkotiska smärtstillande läkemedel behövs 
efter en radikal prostatektomi utförd med robotassisterad respektive konventionell laparoskopisk kirurgi) 
(Annerstedt 060131).
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kirurgi för utförande av radikal prostatektomi som det ännu råder osäkerhet kring hör ökade 

möjligheter till en bevarad urinkontinens och potens. När det gäller läckage av urin finns 

studier som visar att återgången till kontinens är, efter att inlärningskurvan passerats, snabbare 

vid en radikal prostatektomi utförd med robotassisterad laparoskopisk kirurgi än vid öppen 

kirurgi, men det finns även studier som inte visar någon skillnad mellan teknikerna65

(Annerstedt 060131). Beträffande möjligheter till bevarad potens är inte heller dessa, 

åtminstone inte ännu, vetenskapligt bevisade. Eventuell bevisning av skillnader i effekter på 

potens mellan de olika kirurgiska teknikerna försvåras av att en betydande andel av de män 

som genomgår radikal prostatektomi har problem med potensen eller är impotenta redan 

innan ingreppet (Cardell 2006).

Att det fortfarande råder viss oklarhet kring skillnader mellan öppen, konventionell 

laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi gällande en del effekter på 

morbiditet eller hälsorelaterad livskvalitet gör, tillsammans med studiens begränsade 

omfattning, att utförandet av en fullständig kostnadsnyttoanalys inte varit möjlig i denna 

uppsats. Istället ges här, vilket redan nämnts, endast ett exempel på hur resultatet av 

kostnadsnyttoanalys skulle kunna se ut om det så småningom bevisas att robotassisterad 

laparoskopisk kirurgi ger bättre effekter beträffande urinkontinens och potens. Som underlag 

för exemplifieringen används en studie av Menon et al. (2005). I denna studie, vars resultat 

presenteras i tabell 23, jämförs öppen, konventionell laparoskopisk respektive robotassisterad 

laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi med avseende på alla de effekter 

på morbiditet eller hälsorelaterad livskvalitet som diskuteras i stycket ovan.

                                                
65 När det gäller förhållandet mellan öppen och konventionell laparoskopisk kirurgi för utförandet av radikal 
prostatektomi har vissa studier visat att återgången till kontinens är snabbare vid öppen kirurgi än vid 
konventionell laparoskopisk kirurgi (Annerstedt 060131).
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Tabell 23.  Jämförelse av effekter på morbiditet av radikal prostatektomi utförd med öppen, konventionell 
laparoskopisk respektive robotassisterad laparoskopisk kirurgi, medianvärden66

Öppen radikal Konventionell laparoskopisk Robotassisterad
prostatektomi radikal prostatektomi laparoskopisk radikal

prostatektomi
Blodförlust (ml)     910 382  91
Postoperativ smärta, 

grad av smärta, 
skala 1-10      7     3    3
antal dagar§            7  2-3 2-3

Antal dagar till 
urinkontinens     160 160   45
Antal dagar till 
erektion   440 ---* 176
Antal dagar till
genomfört samlag >700 ---* 350
§ Uppskattning av Annerstedt (060131). * Uppgift saknas p.g.a. att en majoritet av de patienter i studien som 
genomgått konventionell laparoskopisk radikal prostatektomi inte varit sexuellt aktiva. 

Uppgifterna som presenteras i tabell 23 har i denna exemplifiering av kostnadsnyttoanalys 

använts till att utarbeta ett scenario där en patient genomgår radikal prostatektomi utförd med 

antingen öppen kirurgi eller robotassisterad laparoskopisk kirurgi67. Beroende på vilken 

kirurgisk teknik som används kommer patienten att följa en viss hälsoväg efter operationen. 

Hälsovägarna för en öppen respektive robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi 

består, utifrån uppgifterna i tabell 23, av fyra respektive fem olika faser. Hur länge varje fas 

varar och vilka aspekter av morbiditet som är relevanta inom varje fas varierar mellan de 

kirurgiska teknikerna. Hälsovägarna efter en öppen respektive robotassisterad laparoskopisk 

radikal prostatektomi presenteras i tabell 24 och 25 nedan.

Tabell 24. Hälsoväg efter öppen radikal prostatektomi68

Dagar efter operation Morbiditet
Fas 1  0-7 Försämrat allmänt hälsotillstånd p.g.a. blodtransfusion 

under operationen.
Postoperativ smärta av grad 7
Urininkontinens
Impotens

Fas 2 7-160 Urininkontinens
Impotens

Fas 3 160-440 Impotens

Fas 4 440- Potens förbättrad, dock inte helt återställd

                                                
66 Efter Menon et al. (2005).
67 Radikal prostatektomi utförd med konventionell laparoskopisk kirurgi utelämnas ur scenariot då uppgifter om 
effekter gällande potens saknas i studien som genomförts av Menon et al. (2005).
68 Konstruerad utifrån Menon et al. (2005).
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Tabell 25. Hälsoväg efter robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi69

Dagar efter operation Morbiditet
Fas 1 0-3 Postoperativ smärta av grad 3

Urininkontinens
Impotens

Fas 2 3-46 Urininkontinens
Impotens

Fas 3 46-176 Impotens

Fas 4 176-350 Potens förbättrad, dock inte helt återställd

Fas 5 350- Patienten återställd, ingen morbiditet

I tabell 24 och 25 ovan anges hur länge varje fas i respektive hälsoväg varar. För att beräkna 

kvalitetsjusterade levnadsår behövs förutom en tidsfaktor emellertid även nyttotal som 

representerar den hälsorelaterade livskvaliteten i de olika faserna. Dessa nyttotal erhålls i 

denna exemplifiering, vilket nämndes i avsnitt 2.3.2 ”Värdering av effekter på hälsorelaterad 

livskvalitet”, genom att egna antaganden om vilka dimensioner och nivåer i EQ-5D som kan 

vara relevanta för de olika faserna i hälsovägarna görs. Av tabell 26 och 27 nedan framgår 

vilka antaganden som gjorts. Vidare presenteras i dessa tabeller kvalitetsjusterade 

levnadsdagar, som också räknats om till kvalitetsjusterade levnadsår, för varje fas i den 

hälsoväg som följer av öppen radikal prostatektomi respektive robotassisterad laparoskopisk 

radikal prostatektomi. Beräkningarna av kvalitetsjusterade levnadsdagar och levnadsår har, 

enligt de principer som anges i avsnitt 2.3.3 ”Kvalitetsjusterade levnadsår”, gjorts genom att 

varaktigheten för varje fas multiplicerats med det EQ-5D-värde som tillskrivits fasen. När det 

gäller hälsovägen för den öppna radikala prostatektomin beräknas endast kvalitetsjusterade 

levnadsdagar och levnadsår för fas 1 till och med 3, som tillsammans varar i 440 dagar, eller 

1,2 år, eftersom det inte framgår av Menon et al. (2005) hur länge fas 4 varar. Även för den 

robotassisterade laparoskopiska radikala prostatektomin beräknas, för att möjliggöra en 

jämförelse mellan de bägge kirurgiska teknikerna, kvalitetsjusterade levnadsdagar och 

levnadsår endast för de 440 dagar, eller 1,2 år, som följer närmast operationen. 

Tabell 26. Beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår för öppen radikal prostatektomi70

Varaktighet, Hälsotillstånd (EQ-5D) § Kvalitetsjusterade Kvalitetsjusterade
dagar  värde levnadsdagar levnadsår

Fas 1     7 32332   - 0,319   -2,233 -0,006
Fas 2 153 11323     0,197   30,141 0,083
Fas 3 280 11213     0,378 105,840 0,290
Fas 4 ---- 11212     0,812      ------ ------
§ Egna antaganden.

                                                
69 Konstruerad utifrån Menon et al. (2005).
70 Utifrån Menon et al. (2005) och egna antaganden om värdering av hälsotillstånd.
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Tabell 27. Beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår för robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi71

Varaktighet, Hälsotillstånd (EQ-5D)§ Kvalitetsjusterade Kvalitetsjusterade
dagar  värde levnadsdagar levnadsår

Fas 1     3 21322  0,293     0,879 0,002
Fas 2   43 11322 0,362   15,566 0,043
Fas 3 130 11212 0,812 105,560 0,289
Fas 4 174 11211 0,919 159,906 0,438     
Fas 5   90* 11111 1,000   90,000 0,247 
§ Egna antaganden. * Här beräknas kvalitetsjusterade levnadsår endast för de 90 första dagarna av fas 5. Det är 
dock möjligt att denna fas vara längre än 90 dagar.

Som framgår av tabell 26 och 27 har det antagits att alla dimensioner av EQ-5D, det vill säga 

rörlighet, egenvård, normala aktiviteter, smärta/obehag samt oro/nedstämdhet, är relevanta för 

den fas som följer närmast efter att patienten genomgått radikal prostatektomi. Nivåerna 

skiljer sig dock mellan öppen och robotassisterad laparoskopisk kirurgi när det gäller 

dimensionerna rörlighet, egenvård samt smärta/obehag. Att det antagits högre nivåer för den 

öppna radikala prostatektomin än för den robotassisterade laparoskopiska kirurgin beträffande 

dessa dimensioner motiveras av att den postoperativa smärtan vid en öppen radikal 

prostatektomi, enligt Menon et al. (2005), är dubbelt så stor som vid en robotassisterad 

laparoskopisk radikal prostatektomi. I fas 2, där patienten är såväl impotent som 

urininkontinent, antas dimensionerna normala aktiviteter, smärta/obehag och oro/nedstämdhet 

vara relevanta. Till normala aktiviteter räknas i det här fallet sexuell aktivitet. Dimensionen 

smärta/obehag kan vara relevant då det gäller urininkontinens (det gäller då obehag). För 

dimensionen oro/nedstämdhet har antagits att denna främst är aktuell beträffande impotens, 

men det är tänkbart att även urininkontinens kan medföra oro i till exempel sociala 

sammanhang. Att denna dimension i fas 2, 3 och 4 graderats högre när det gäller radikal 

prostatektomi utförd med öppen kirurgi än robotassisterad laparoskopisk radikal 

prostatektomi har att göra med, vilket påpekas i Clark & Talcott (2005), att patientens 

förväntningar på vilka förbättringar som kommer att ske med avseende på exempelvis 

urininkontens och impotens påverkar hur det aktuella hälsotillståndet upplevs. Enligt detta 

resonemang är det tänkbart att patienter som opererats med robotassisterad laparoskopisk 

kirurgi väntar sig förbättringar i större utsträckning än patienter som opererats med öppen 

kirurgi och att de därmed är mindre oroliga eller nedstämda.

Utifrån beräkningarna av kvalitetsjusterade levnadsdagar och levnadsår i tabell 26 och 27 

avslutas denna exemplifiering av en kostnadsnyttoanalys med en beräkning av en 

                                                
71 Utifrån Menon et al. (2005) och egna antaganden om värdering av hälsotillstånd.
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inkrementell kostnadsnyttokvot för en robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi 

gentemot en öppen radikal prostatektomi. Antalet vunna kvalitetsjusterade levnadsdagar av att 

en radikal prostatektomi utförs med robotassisterad laparoskopisk kirurgi istället för öppen 

kirurgi har, enligt uppgifterna i tabell 26 och 27, beräknats till 238 stycken vilket motsvarar 

cirka 0,65 vunna kvalitetsjusterade levnadsår. Vunnen kvalitetsjusterad tid av att en radikal 

prostatektomi utförs med robotassisterad laparoskopisk kirurgi istället för öppen kirurgi 

illustreras, tillsammans med hälsovägarna för respektive kirurgisk teknik, i figur 372. 

Figur 3. Vunnen kvalitetsjusterad tid73
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Den vunna kvalitetsjusterade tiden, uttryckt i år, utgör nämnaren i den formel som 

presenterades i avsnitt 2.3.4 ”Resultatberäkning: kostnad per vunnet kvalitetsjusterat 

levnadsår” och som används för beräkning av en inkrementell kostnadsnyttokvot. Täljaren 

utgörs av den inkrementella kostnaden för en robotassisterad laparoskopisk radikal 

prostatektomi i jämförelse med en öppen radikal prostatektomi. I denna exemplifiering 

används den inkrementella kostnaden för 200 operationer per år då inlärningskurvan 

passerats. Ur landstingets perspektiv är denna, vilket framgår av tabell 22 i avsnitt 4.1.3 

”Scenario 2: Resultat beräknat utifrån förväntade operationstider”, 16 816 kronor medan den 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv uppgår till 4 022 kronor. Den inkrementella 

kostnadsnyttokvoten för en robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi i jämförelse 

med öppen radikal prostatektomi, eller kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, är 
                                                
72 I denna figur uttrycks vunnen kvalitetsjusterad tid, av praktiska skäl, i veckor.
73 Konstruerad utifrån Menon et al. (2005) och egna antaganden om hälsotillstånd i EQ-5D. 
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således cirka 25 871 kronor ur landstingets perspektiv och 6 188 kronor ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv.
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5 DISKUSSION

5.1 Reflektioner kring resultat av kostnadsanalys

Av avsnitt 4.1 ”Resultat av kostnadsanalys” framgår att storleken på den inkrementella 

kostnaden för en robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi, och möjligheten till 

lönsamhet för investering i en operationsrobot, varierar såväl beroende på vilken kirurgisk 

teknik som utgör alternativ som på vilka relativa operationstider och antal operationer per år 

som antas. Beträffande relativa operationstider råder i denna uppsats en hög grad av osäkerhet 

kring dessa. Detta beror dels på att underlaget från Universitetssjukhuset i Lund gällande de 

robotassisterade laparoskopiska och konventionella laparoskopiska radikala prostatektomierna 

varit litet, dels på betydelsen av inlärningskurvan. Ett litet underlag kan öka risken för att 

faktorer som inte har med kirurgens, och det övriga operationsteamets, erfarenhet av den 

aktuella kirurgiska tekniken och det aktuella ingreppet att göra påverkar de relativa 

operationstiderna. Människor är ju olika i allting de företar sig och det är tänkbart att den tid 

som krävs för att utföra ett visst ingrepp varierar från kirurg till kirurg, och från 

operationsteam till operationsteam, oberoende av var i inlärningskurvan de befinner sig. När 

det gäller inlärningskurvans betydelse har ett försök till att minska osäkerheten kring denna 

gjorts genom inkluderandet av studien av Lotan et al. (2004). Även om det kanske inte är 

sannolikt att de relativa operationstiderna för de radikala prostatektomier som utförs vid USiL 

kommer att se exakt ut som de i Lotan et al. (2004) kan studien ändå ge en uppfattning om i 

vilken riktning de kan förväntas röra sig allteftersom inlärningskurvan passeras och hur detta 

påverkar kostnaderna. 

Av den inkrementella kostnad för en robotassisterad laparoskopisk gentemot en öppen radikal 

prostatektomi som uppges i tabell 22 framgår att det finns ett visst utrymme att öka den 

relativa operationstiden för en radikal prostatektomi utförd med robotassisterad laparoskopisk 

kirurgi från den nivå som anges i Lotan et al. (2004) och ändå uppnå lönsamhet ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv74. En ökning av den relativa operationstiden för en 

robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi kräver dock en kompensation i form av 

ett ökat antal operationer per år. En relevant fråga i detta sammanhang är hur stor kapacitet 

som finns för att utöka antalet operationer. På kort sikt begränsas denna kapacitet av att 

tillgången till personal som har kunskap och färdighet i att utföra robotassisterad 

                                                
74 Den relativa operationstiden kan öka ända tills den inkrementella rörliga kostnaden för en robotassisterad 
laparoskopisk gentemot en öppen radikal prostatektomi, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, är lika med noll.



40

laparoskopisk kirurgi är given. Vidare förutsätter ju en ökning av antalet operationer att det 

finns ett tillräckligt stort antal patienter att operera. På Karolinska Universitetssjukhuset i 

Stockholm, där en andra operationsrobot precis installerats, tar man emot patienter från hela 

Sverige (Cardell 2006). Vidare opererar man även på helgerna. Kanske vore detta, i syfte att 

uppnå lönsamhet, ett alternativ även för Universitetssjukhuset i Lund?

Förutom att den inkrementella kostnaden för en robotassisterad laparoskopisk gentemot en 

öppen respektive konventionell laparoskopisk radikal prostatektomi, och möjlighet till 

lönsamhet, påverkas av relativa operationstider och hur många operationer som utförs per år 

varierar den även beroende på om kostnadsanalysen utförs ur ett landstings- eller 

samhällsekonomiskt perspektiv. Att perspektivet har betydelse för resultatet är en viktig 

slutsats av denna studie. Av denna slutsats följer frågan om vilket perspektiv som, generellt 

sett, bör antas i hälsoekonomiska utvärderingar. I avsnitt 2.2.2 ”Identifiering av relevanta 

kostnader” anges att inkluderandet av indirekta kostnader ger en mer fullständig bild av hur 

kostsamma olika alternativ är i förhållande till varandra. Detta är jag benägen att hålla med 

om. Att anta ett snävare perspektiv än det samhällsekonomiska, till exempel ett 

landstingsperspektiv, riskerar att leda till kortsiktighet i fattandet av beslut och därmed en 

ineffektiv resursanvändning på lång sikt. Det samhällsekonomiska perspektivet innebär 

emellertid även vissa problem. Förutom att det rent praktiskt kan vara svårt att mäta75 och 

värdera produktionsbortfall finns det viktiga rättviseaspekter att ta hänsyn till. Då indirekta 

kostnader endast uppstår för de individer som faktiskt arbetar leder inkluderandet av dessa 

kostnader till att medicinska åtgärder som berör yngre och produktiva individer framstår som 

mindre kostsamma än åtgärder som berör äldre individer och individer som står utanför 

arbetsmarknaden. När det gäller denna kostnadsanalys undviks dock problematiken kring 

rättvisa eftersom de alternativ som jämförs berör samma sjukdom och patientens ålder inte 

ska ha någon betydelse för vilken av de alternativa kirurgiska teknikerna han opereras med. 

Därmed anser jag att resultatet av den kostnadsanalys som utförs i denna uppsats lämpligast 

bör ses ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

I beräkningen av resultatet av kostnadsanalysen varieras de parametrar som bedömts vara 

mest osäkra, nämligen operationstider och antal operationer per år. Vidare beräknas resultatet 

utifrån såväl ett landstings- som ett samhällsekonomiskt perspektiv. Två parametrar hålls 

                                                
75 Mätningen av produktionsbortfall har varit bland det mest problematiska i utförandet av kostnadsanalysen i 
denna uppsats.
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emellertid konstanta, nämligen vårdtider och kostnader för utrustning och instrument. Att 

resultatet inte beräknats utifrån variationer i dessa två parametrar motiveras dels av dessa inte 

bedömts tillhöra de mest osäkra parametrarna, dels av att omfånget av denna uppsats är 

begränsat och att en gräns måste dras någonstans.

5.2 Avslutande kommentarer och rekommendationer

En ekonomisk utvärdering innebär, enligt den definition som ges i inledningen till kapitel två, 

en jämförelse av två eller flera alternativ med avseende på såväl kostnader som konsekvenser. 

I denna uppsats har endast den ena delen av en sådan utvärdering gjorts fullt ut, nämligen 

kostnadsanalysen. Syftet med denna kostnadsanalys har varit att fastställa huruvida en 

investering i en operationsrobot för utförande av radikal prostatektomi har potential att vara 

lönsam eller inte. Detta är en nog så intressant frågeställning, men ur hälso- och sjukvårdens 

synvinkel, samt enligt hälsoekonomisk teori, är det snarare kostnadseffektiviteten än 

lönsamheten för olika alternativ som är relevant. Målet för hälso- och sjukvården är ju inte att 

spara pengar utan, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, ”en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen” (Socialstyrelsen 2005). Möjligheterna till att uppfylla detta mål ökar 

emellertid om resurserna används på ett effektivt sätt. Hälsoekonomisk utvärdering är ett 

medel för att uppnå en sådan effektiv resursanvändning.

Utifrån resonemanget ovan rekommenderar jag utförande av en fullständig 

kostnadsnyttoanalys av användandet av robotassisterad laparoskopisk kirurgi gentemot öppen 

respektive konventionell laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi. En 

sådan analys, som har den fördelen att den inkluderar patienternas eller allmänhetens 

preferenser kring olika effekter på hälsorelaterad livskvalitet, skulle ge en mer rättvisande bild 

av utförandet av radikal prostatektomi med de olika kirurgiska teknikerna än vad en analys av 

enbart kostnader gör. En kostnadsnyttoanalys skulle eventuellt, mot bakgrund av de 

konstaterade och potentiella skillnaderna i effekter på hälsorelaterad livskvalitet mellan 

teknikerna, kunna visa att en investering i en operationsrobot för utförande av radikal 

prostatektomi är kostnadseffektiv även om inte lönsamhet uppnås. 

En sista reflektion berör tidpunkten för utförandet av denna studie. Frågan om när en 

hälsoekonomisk utvärdering bör utföras har inget entydigt svar, men klart är att tidpunkten för 

studien påverkar resultatet. Då denna uppsats påbörjades hade robotassisterad laparoskopisk 
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kirurgi för utförande av radikal prostatektomi bara använts i drygt en månad vid 

Universitetssjukhuset i Lund. Att jämföra resultatet av denna studie, som nog främst bör ses 

som en förstudie, med eventuella senare studier, förslagsvis en kostnadsnyttoanalys, vore 

därför önskvärt.
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BILAGA I: ROBOTASSISTERAD KIRURGI – ÖVERSIKT

©[2006] Intuitive Surgical, Inc.76

Förklaringar till bilden (Intuitive Surgical Inc. 2005ab):

1. Konsol varifrån kirurgen, med hjälp av två handkontroller och pedaler, styr rörelserna 
hos roboten. Via två kikarögon i konsolen har kirurgen en tredimensionell bild av 
operationsområdet.

2. Roboten vars armar är försedda med fina optiska och kirurgiska instrument och, 
genom titthål, placerade inuti patienten.

3. Skärm som visar operationsområdet.

                                                
76 Källa: www.intuitivesurgical.com
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BILAGA II: FAKTA OM PROSTATACANCER

Vad är prostatacancer?

Prostata är en körtel som ligger under mannens urinblåsa där den omsluter urinrörets övre del, 

se illustration nedan (Cancerfonden & Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum 2005; 

Sjukvårdsrådgivningen 2004a). Körtelns funktion är att bilda ett sekret som sädescellerna 

behöver för att kunna transportera sig till äggcellen för befruktning. Prostatakörteln, vars 

tillväxt och funktion är beroende av det manliga könshormonet testosteron, är normalt i 

ungefär samma storlek som en valnöt. Hos 

ungefär varannan man över 60 år sker dock en 

förstoring av prostata. Denna förstoring, som 

har samband med förändringar i mängden 

testosteron, är oftast godartad. Ibland kan dock 

en förstoring av prostata orsakas av en 

cancertumör, det vill säga en okontrollerad 

tillväxt av celler. Tumören växer till en början 

inuti prostatakörteln. Genom metastaser, eller dottertumörer, kan den dock sprida sig till 

lymfkörtlar och skelett, och mer sällan till andra organ. Ofta sker tillväxten av tumören 

långsamt och det kan dröja 10-15 år innan den sprider sig eller ger symtom. Hur pass 

aggressiv och snabbväxande tumören är varierar dock, och därmed även sjukdomsförloppet. 

Vad som orsakar prostatacancer är ännu inte klarlagt (Cancerfonden & Socialstyrelsens 

Epidemiologiska Centrum 2005; Sjukvårdsrådgivningen 2004a). Man vet dock att testosteron 

bidrar till tillväxten av såväl normala celler som cancerceller i prostata. Vidare har man 

upptäckt genförändringar som orsakar en ärftlig form av sjukdomen. Ungefär var tionde man 

som drabbas av prostatacancer har denna ärftliga form av sjukdomen. Att sjukdomens 

geografiska utbredning varierar mycket kan vara en indikation på att faktorer som berör 

livsstil och miljö har betydelse för uppkomsten av sjukdomen. Prostatacancer är betydligt 

vanligare i Europa, USA, Kanada och Australien än vad den är i till exempel Asien.

Prostatacancer i Sverige

Prostatacancer är, tätt följd av bröstcancer, den vanligaste typen av cancer i Sverige 

(Socialstyrelsen 2004a, s. 18 & 23). År 2003 utgjorde sjukdomen 35,3 % av alla nya fall av 

Källa: Sjukvårdsrådgivningen 2004



cancer hos män och 18,6 % av det totala antalet nya cancerfall. I slutet av samma år levde 

31 816 män som diagnosticerats för prostatacancer under åren 1999-2003. 

Antalet diagnosticerade fall av prostatacancer i Sverige har ökat relativt kraftigt under de 

senaste tjugo åren, framför allt under det senaste decenniet (Socialstyrelsen 2004a, s. 24-26). 

Den genomsnittliga årliga ökningstakten för sjukdomen var 2,5 % för åren 1984-2003 och 4 

% för åren 1994-2003. Detta kan jämföras med en genomsnittlig årlig ökningstakt på 1,3 % 

för all cancer som förekommer hos män under de två senaste decennierna. Den kraftiga 

ökningen av antalet diagnosticerade fall av prostatacancer kan delvis förklaras av en åldrande 

befolkning (Socialstyrelsen 2004a, s. 21 & 24). Sjukdomen drabbar nämligen främst män 

över 65 år. En annan förklaringsfaktor är en ökad användning av PSA77-blodprov, vilken 

leder till att fler fall upptäcks (Cancerfonden & Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum 

2005). 

Trots den kraftiga ökningen av antalet diagnosticerade fall av prostatacancer har dödstalet, 

som 2002 var 67,2 per 100 000 män i befolkningen, varit i stort sett konstant för sjukdomen 

sedan 1970-talet (Cancerfonden & Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum 2005; 

Socialstyrelsen 2004b, s. 58). Prostatacancer är dock, trots den relativt goda överlevnaden, 

den cancerform orsakar flest dödsfall bland män i Sverige. År 2002 avled 2 352 män av 

sjukdomen (Socialstyrelsen 2004b, s. 58).   

Behandlingsmetoder

Det finns flera olika metoder för behandling av prostatacancer (Cancerfonden & 

Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum 2005; Sjukvårdsrådgivningen 2004b). Vilken 

metod som väljs i det enskilda fallet beror på sjukdomsförloppet, men även patientens ålder 

och allmänna hälsotillstånd har betydelse för valet av behandlingsmetod.  Om tumören är liten 

och växer långsamt kan valet vara att avvakta med behandling, särskilt då patienten är äldre. 

En tumör som växer snabbt kräver dock behandling. Så länge tumören inte spritt sig utanför 

prostatakörteln finns en god chans att patienten blir botad genom operation eller 

strålbehandling. Vid operation, en så kallad radikal prostatektomi, tas hela prostatan och 

sädesblåsorna bort. Detta ingrepp kan, genom att de nerver som styr potensen ligger mycket 

                                                
77 PSA = prostataspecifikt antigen, enzym som förekommer i förhöjda halter i blodet vid prostatacancer 
(Cancerfonden & Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum 2005, s. 34-35).



nära prostatakörteln, medföra impotens. En annan vanlig biverkning av radikal prostatektomi 

är inkontinens. Strålbehandling, som också kan medföra impotens, sker antingen som yttre 

strålbehandling eller som så kallad brachyterapi där strålningen koncentreras direkt till 

prostatan. Vid spridning av cancern utanför prostatakörteln finns dock inte möjlighet att bota 

sjukdomen. Istället ges olika typer av behandling som syftar till att motverka produktionen 

eller effekten av testosteron, som bidrar till tillväxten av cancerceller, och därmed hålla 

sjukdomen under kontroll. Till dessa behandlingsmetoder hör bland annat kastrering, det vill 

säga bortoperation av testiklarna. För att hämma produktionen av testosteron kan även 

läkemedel som påverkar hormoncentra i hjärnan användas. Behandlingsmetoder som syftar 

till att motverka produktionen eller effekten av testosteron har även de, precis som radikal 

prostatektomi och strålbehandling, impotens som vanlig biverkning.


