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Sammanfattning

HIV/AIDS upptäcktes i början av 1980talet och utvecklades snabbt till en 

omfattande epidemi. Värst drabbat är Afrika söder om Sahara med 2/3 av världens 

cirka 40 miljoner smittade. Uganda, som ligger norr om Victoriasjön, var bland de 

första länderna att rapportera om HIV-fall och hade under 1990talets början en 

HIV-prevalens på omkring 20 %. Sedan dess har man lyckats minska spridningen 

av smittan och uppger idag en prevalens på omkring 4 %. Uppsatsen syftar till att 

se på vilka preventiva åtgärder mot spridningen av HIV/AIDS som genomförts i 

Uganda och i möjligaste mån deras kostnadseffektivitet uttryckt i USD/förhindrat 

fall av HIV-smitta. I de fall där det inte är möjligt att urskilja effekterna av olika 

interventioner har jag istället koncentrerat mig på ekonomisk epidemiologi för att 

se vilka de förväntade effekterna av åtgärderna är. Slutsatsen blir att det 

förmodligen är en kombination av olika åtgärder som har lett till Ugandas 

framgång. De viktigaste åtgärderna verkar dock vara regeringens synliggörande 

av problemet tillsammans med utbildningssatsningar samt att man tidigt erbjöd

frivillig HIV-testning.

Nyckelord: HIV, HIV/AIDS, Uganda, Afrika, kostnadseffektivitet
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Årligen smittas cirka 5 miljoner människor av HIV/AIDS och UNAIDS (2005) 

uppskattar att det idag finns 40 miljoner människor som bär på viruset, av dessa 

lever 2/3 i länder i Afrika söder om Sahara. Sjukdomen diagnosticerades för första 

gången 1981 och bland de första att rapportera om fall av smitta var Uganda.

Landet upplevde därefter en våldsamt snabb spridning och hade i början av 

1990talet en HIV-prevalens på omkring 20 %. Sedan dess har man lyckats sänka 

landets prevalens till att idag vara omkring 4 %1. I grannlandet Kenya startade 

epidemin ungefär samtidigt men där har man ännu inte sett samma sänkning av 

prevalensen, även om UNAIDS (2005) rapporterar om att spridningstakten verkar 

avta. I nuläget är det länderna i södra Afrika som står för den snabbaste 

ökningstakten av smittan.

HIV/AIDS drabbar hela samhället då den största andelen av dem som blir 

smittade befinner sig i arbetsför och reproduktiv ålder (Ainsworth et al. 2000).

Detta leder till att både familjer och samhällen förlorar dem som står för 

försörjningen. Barn blir föräldralösa och flera generationers samlade kunskap går 

förlorad då det i vissa regioner, främst i Afrika söder om Sahara, inte längre finns 

tillräckligt med lärare och vuxna för att undervisa barnen. Trots att det har gått 

över 20 år sedan smittan först upptäcktes har man ännu inte någon allmängiltig

lösning på problemet. Forskning både kring bromsmediciner och olika former av 

vaccin pågår.

                                                
1 Det förekommer olika uppgifter angående HIV-prevalensen i Uganda. Då både Världsbanken 
och UNAIDS skriver att den är 4,1 % har jag valt att använda dessa uppgifter, trots att man på 
andra håll i samma rapport från UNAIDS (2005) menar att den snarare ligger omkring 10 %.
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1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka de olika åtgärdsalternativen för en 

reducering i spridningen av HIV/AIDS är för länder i Afrika söder om Sahara. Jag 

har valt att titta på Uganda, där man under en tioårsperiod har lyckats halvera 

spridningen av smittan genom offentliga åtgärder. Jag vill se vilka åtgärder man 

har vidtagit och där det är möjligt även vilka kostnaderna per förhindrat fall av 

smitta har varit. Då det kan vara svårt att värdera effekterna av olika åtgärder 

kommer jag även att använda mig av ekonomisk epidemilogi för att på så vis se 

vad som är att vänta av olika interventioner.

1.3 Avgränsningar

Jag har valt att titta på preventiva åtgärder för HIV-spridning och främst fokuserat 

på vad som gjorts i Uganda. Att jag inte har tagit med hela Afrika söder om 

Sahara beror på att länderna i regionen skiljer sig åt i flera avseenden, så som 

infrastruktur, BNP/capita och inte minst HIV-prevalens. Jag har inte heller kunnat 

göra några jämförelser mellan olika interventioner av bromsmediciner då detta 

hade krävt ett alldeles för omfattande arbete för en kandidatuppsats.

1.4 Metod

Jag har i min uppsats främst använt mig av tidigare publicerade artiklar och 

utredningar angående HIV/AIDS och ekonomisk epidemiologi. På så vis har jag 

sammanställt olika forskningsresultat men jag har även använt mig av 

förekommande modeller och applicerat för Uganda specifika kostnader och 

effekter av olika genomförda åtgärder. Detta för att kunna beräkna kostnad per 

förhindrat fall av HIV-smitta. I uppsatsen använder jag mig i vissa fall av 

jämförelser mellan Uganda och Kenya vad gäller preventiva åtgärder mot 

HIV/AIDS.
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1.5 Disposition

Kapitel två innehåller bakgrunden till HIV/AIDS-epidemin i Afrika söder om 

Sahara och information om smittans omfattning idag. Därefter följer i kapitel tre 

en beskrivning av Ugandas situation och vad som har hänt där. I kapitel fyra 

beskriver jag olika teorier inom ekonomisk epidemiologi för att se vilka effekter 

som man kan förvänta sig av olika tänkbara åtgärder vid en epidemi som 

HIV/AIDS. Kapitel fem inleds med en beskrivning av kostnadseffektivitetsanalys 

och en kort presentation av tidigare forskning om preventiva åtgärders 

kostnadseffektivitet för HIV/AIDS. Efter detta beskrivs de aktuella åtgärderna 

som genomförts i Uganda och samtidigt genomför jag en

kostnadseffektivitetsanalys i de fall där jag har tillräckliga uppgifter då jag 

beräknar kostnaderna i USD2 per förhindrat fall av HIV-smitta. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion i kapitel sex.

                                                
2 USD – Amerikanska Dollar
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2. HIV/AIDS – utbredning i Afrika söder om Sahara

2.1 Bakgrund till HIV/AIDS

HIV, humant immunbristvirus, upptäcktes och diagnosticerades för första gången 

1981. Enligt UNAIDS (2005) har sedan dess mer än 25 miljoner människor 

avlidit till följd av AIDS. Under år 2005 uppskattas 5 miljoner ha blivit smittade 

och sammanlagt bär idag cirka 40 miljoner människor på smittan. 2/3 av dessa 

lever i Afrika söder om Sahara och hör till världens fattigaste.  HIV angriper och 

försvagar immunsystemet, vilket leder till att individen blir mer mottaglig för 

andra sjukdomar (Oster 2005). Viruset sprids genom utbyte av kroppsvätskor, 

vilket kan ske på olika sätt. Vanligaste smittotillfället för individer i Afrika söder 

om Sahara är genom heterosexuella samlag, vilka, enligt Philipson & Posner 

(1995), står för över 90 % av fallen i regionen. Symptomen brukar vanligtvis 

märkas efter 7-10 år då immunförsvaret är ordentligt försvagat och sjukdomen har 

utvecklats till AIDS, acquired immune deficiency syndrome (Oster 2005). Hälften 

av dem som blivit smittade under de senaste åren är i åldern 15-24 år (UNAIDS 

2004). HIV-prevalensen för kvinnor i regionen är större än motsvarande för 

männen. Den förväntade livslängden har, enligt UNAIDS (2004), i nio afrikanska 

länder sjunkit till under 40 år till stor del som en följd av HIV/AIDS. Enligt 

samma rapport från UNAIDS har cirka 7 % av dem som är i behov av 

bromsmedicin i Afrika tillgång till det. 

Prevalens och incidens

Spridning och omfattning av HIV/AIDS mäts oftast i incidens eller prevalens. 

Incidensen är andelen nyupptäckta fall av smittade individer under ett visst år 

(Stover et al. 2002). Den beräknas genom att dividera antalet smittade fall under 

året med antalet friska individer vid årets start. Prevalensen är det totala antalet 

smittade individer dividerat med det totala antalet individer i samhället. Det vill 

säga andelen av befolkningen som har HIV/AIDS. Sambandet mellan prevalensen 

och incidensen för en vanlig HIV-epidemi visas i figur 1. Prevalensen ökar som 

mest då incidensen är som högst. Incidensen kan minska även utan
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beteendeförändringar i samhället om alla individer i högriskgruppen redan är 

smittade. Detta påverkar dock inte prevalensen förrän på lite längre sikt då den 

minskar till följd av dödsfall. 

Figur 1

Källa: Stover et al. 2002

HIV-prevalensen uppskattas oftast utifrån data från mödravård där man testar 

gravida kvinnor för HIV (UNAIDS 2005). Prevalensen ger egentligen inget mått 

på hur epidemins ökningstakt ser ut för det senaste året då det snarare ger uttryck 

för en fördröjd effekt av utbredningen. Samtliga fall av smitta är med i 

prevalensen och inte enbart de senare fallen (UNAIDS 2004). För att få det bästa 

måttet på hur många som blev smittade ett visst år föreslår UNAIDS (2004) att 

man bör se till prevalensen bland gravida kvinnor i åldrarna 15-24 år. Prevalensen 

för länder i central- och Östafrika ligger mellan 4 och 13 %, medan den för de 

södra delarna av kontinenten är över 17 % i samtliga sju länder3 (UNAIDS 2004). 

2.2 HIV/AIDS-situationen i södra, västra och östra Afrika

Södra Afrika

Afrika söder om Sahara kan delas upp i tre underregioner; södra, västra och östra 

Afrika. Av dessa är södra Afrika värst drabbat av HIV/AIDS. Prevalensen har i 

regionen ökat från ca 5 % år 1990 till över 25 % idag (UNAIDS 2004). En studie 

                                                
3 Sydafrika, Lesotho, Swaziland, Moçambique, Namibia, Botswana och Zimbabwe. 



9

av de ungas sexuella beteende i södra Afrika redovisas i UNAIDS rapport 2004

och visar att det är i åldersgruppen 20-24 som HIV-spridningen ökar mest. 

Prevalensen för denna åldersgrupp är 16,5 % jämfört med 4,8 % för dem mellan 

15-19 år. Skillnaden förklaras av en uppgiven medelålder av 17 år för sexuell 

debut i undersökningsgruppen (UNAIDS 2004). UNAIDS-rapporten menar att 

sexuellt utnyttjande och våld i samband med detta är vanligt förekommande i 

många av dessa länder, vilket ökar spridningen av HIV ytterligare. 

  

Västra Afrika

I västra Afrika verkar spridningen ha stabiliserats i de flesta länderna. Detta 

genom att man har kommit åt den för regionen främsta smittokällan, sexhandeln 

(UNAIDS 2005). Prevalensen har heller aldrig nått samma nivåer som den gjort i 

resten av Afrika söder om Sahara.

Östra Afrika

I hela den östra regionen av Afrika har HIV-prevalensen minskat sedan 1990talet 

(UNAIDS 2004). Uganda har bäst lyckats stävja spridningen av HIV, och 

upplever idag en betydligt långsammare spridningstakt jämfört med 1990talet 

(UNAIDS 2005). Landet var i slutet av 1980talet bland de värst drabbade 

länderna i världen vad gäller HIV. Fattigdomen var utbredd och man började 

precis återhämta sig efter decennier av politiska kriser (Allen & Heald 2004). 

UNAIDS (2004) menar att även Kenya verkar vara på väg mot samma utveckling 

vad gäller sjunkande HIV-prevalens. Båda rapporterna (UNAIDS 2004 och 2005) 

betonar ändå vikten av att man trots stora framsteg i att minska spridningen av 

HIV i många av länderna i östra Afrika måste fortsätta med intensiva och 

välriktade preventiva åtgärdsprogram. Det går inte att veta om den sjunkande 

spridningstakten är ett bestående tillstånd eller ej. Behovet av vård, behandling 

och preventiva åtgärder fortsätter hela tiden att öka. Då andelen smittade är så hög 

i stora delar av Afrika söder om Sahara anser Marseille et al. (2002) att det inte 

längre är fråga om ett problem som enbart är knutet till hälso- och 

sjukvårdssektorn, utan att det är ett stort problem även för de drabbade ländernas 

ekonomi och säkerhet. 
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3. Uganda

I detta kapitel kommer jag att till en början med visa några nations- och 
befolkningsspecifika data för Uganda, jämförelselandet Kenya samt för regionen 
som helhet [Afrika söder om Sahara]. Jag kommer sedan att ge en 
bakgrundsbeskrivning för Uganda och visa hur HIV-prevalensen har skiftat sedan
epidemins utbrott.

Tabell 1

Uganda Kenya

Afrika söder 

om Sahara

Yta (km2) 236000 580000

Befolkning (miljoner) 26,9 32,7 702,6

Årlig befolkningsökning (%) 3,7 2,5 2,1

Urban befolkning (%) 12 39

Förväntad livslängd vid födelse (år)

Män 47 50

Kvinnor 50 49

Totalt 49 50 46

Barnadödlighet 

(sannolikhet för dödsfall före 5års ålder, per 1000)

Pojkar 146 126

Flickor 133 120

Totalt 103

Dödlighet bland vuxna 

(sannolikhet att dö vid åldern 15-59 år, per 1000)

Män 533 495

Kvinnor 459 521

Hälsojusterade levnadsår

Totalt 42,7 44,4

Män 41,7 44,1

Kvinnor 43,7 44,8

Läskunnighet bland vuxna (%) 68 73,6 64,9

BNP/capita (USD ppp2003) 1457 1037 490

Det sammanlagda biståndet från alla länder (miljoner 

USD) 959,4 483,5

Det sammanlagda biståndet som del av BNP (%) 15,2 3,4
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Tillgång till rent vatten (% av befolkningen) 56 57

HIV-prevalens (%) 4,1 6,7 7,4

Källor: WHO, Country Health Indicators (2003); Human Development Reports 

(2003); Sida, Basfakta, Uganda; Sida, Basfakta, Kenya; Canadian International 

Development Agency; Earthtrends; UNAIDS (2005).

3.1 Detta har hänt i Uganda

Flera decennier av politiska oroligheter och inbördeskrig runt om i landet har lett 

till fattigdom. Det pågår ännu en konflikt i landets norra delar mellan regeringen 

och rebellstyrkan Herrens motståndsarmé [LRA]4 (Sida 2005). Landet anses vara 

starkt korrumperat och detta är, enligt Sida, ett stort hinder för utvecklingen. 

Uganda skiljer sig från många andra afrikanska länder i avseende på bistånd, där 

landet har fått mycket större summor än de flesta andra. Enligt Sida (051128) 

utgörs 15,2 % av landets BNP av bistånd. Detta är att jämföra med Kenyas siffror 

på 3,4 % bistånd av BNP. Detta tros bero på regeringens engagemang och 

förmåga att knyta givarländer till sig.

De första HIV/AIDS-fallen upptäcktes omkring 1982 i sydvästra Uganda, i 

området kring Victoriasjön (se t.ex. Okware et al. 2001). Sjukdomen betraktades 

som en ny smitta som enbart verkade drabba resande människor, så som fiskare 

och handelsmän. Det fanns dock, enligt Okware et al. (2001), en sjukdom, kallad 

Slim, med liknande symptom som AIDS i området några år före det första 

diagnosticerade fallet av HIV. Det går alltså inte att med säkerhet säga när smittan 

först drabbade landet.

1994-1995 var HIV-prevalensen i landet omkring 20 % för kvinnor och 15 % för 

män (UNAIDS 2005). Sedan dess har prevalensen kraftigt reducerats och enligt 

Världsbanken (060103) är den totala HIV-prevalensen 4,1 % för landet som 

helhet (se även UNAIDS 2005). Fortfarande står kvinnorna för högre prevalens.

Figur 2 visar HIV-prevalensen i några kontrollstäder belägna i östra Uganda. 

                                                
4 LRA - Lord’s Resistance Army
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Figur 2

Källa: Moore & Hogg 2004 

Det är enligt Allen & Heald (2004) svårt att veta vilka de faktiska orsakerna har 

varit till framgången i den minskade andelen HIV-positiva i landet. Liksom alla 

epidemier bör HIV/AIDS aggressivitet vad gäller spridning på ett naturligt sätt 

avta efter ett tag, men det finns inga bevis för att det är just detta som har skett i 

Uganda (Allen & Heald 2004). Det vill säga att reduceringen av HIV-prevalensen 

skulle bero på en naturlig tillbakagång av virusets förmåga att spridas, och 

dessutom att många som blivit smittade har avlidit som en följd av sjukdomen och 

inte längre utgör någon del av prevalensen (Allen & Heald 2004). Hogle (2002) 

påpekar att länder som drabbades av smittan ungefär samtidigt, exempelvis 

Kenya, inte har haft samma utveckling vad gäller sjunkande HIV-prevalens de 

senaste 15 åren (Hogle 2002).

Myndigheternas synliggörande av smittan

1986 kom president Yoweri Museveni till makten i ett land hårt drabbat av 

HIV/AIDS. Under det första året som landets ledare samarbetade han med den 

katolska kyrkan och det gjordes inga satsningar för att marknadsföra kondomen 

som ett sätt att skydda sig från HIV (Allen & Heald 2004). Kondomanvändande är 

idag mer accepterat från myndigheters sida men enligt Allen & Heald menar 

presidenten att den sänkta prevalensen till största del beror på myndigheternas 

påtryckningar om värdet av ”familjevärderingar”. Allen och Heald påpekar att 

man så sent som 1991 behöll donerade kondomer i affärer istället för att låta 
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folket ta del av dem på grund av regeringens motstånd. Olika religiösa 

organisationer har redan från ett tidigt stadium varit involverade i verksamheten 

mot HIV i landet (Hogle 2002 och UNAIDS 1999). Det talas om olika former av 

hjälpverksamhet för änkor och föräldralösa, men även utbildningssatsningar. Det

ökade användandet av kondom verkar inte ha varit avgörande för den sjunkande 

prevalensen då användandet, som Hogle skriver, inte ökade särskilt mycket under 

åren då prevalensen sjönk som mest. Enligt Hogle uppges kondomanvändandet 

vara betydligt mer utbrett i grannlandet Kenya. Däremot rapporteras det att 

andelen av de prostituerade som använder kondom är väldigt hög, så även för 

andra utomäktenskapliga förbindelser (Hogle 2002).

1986 startade ACP, AIDS Control Program, som främst verkade genom att dra 

igång en omfattande upplysningskampanj som skulle nå ut till hela befolkningen 

(Okware et al. 2001). Man använde sig av media på flera olika sätt. 1994 blev 

ACP istället STD/AIDS Control Programme och innefattade även andra sexuellt 

överförbara sjukdomar, STD:s5 (Okware et al. 2001). 1990 grundades AIDS 

Information Center, AIC, som hade till uppgift att utföra frivilliga, anonyma HIV-

tester och även ge rådgivning (UNAIDS 1999 och Hogle 2002). Dessförinnan 

fanns det ingenstans att testa sig för smitta vilket ledde till att allt fler började 

donera blod för att på så vis få reda på sin HIV-status (UNAIDS 1999). 1998 

fanns det test- och rådgivningscentras på 35 platser runt om i landet. Idag erbjuds 

utöver HIV-test och rådgivning på centrarna även bland annat syfilistest och 

behandling för dem som testas positivt, undersökning och test för andra STD:s, 

upplysning och distribution av kondomer samt information om familjeplanering.

1992 bildades Uganda AIDS Commission, UAC, för att organisera landets 

satsningar av prevention för AIDS. Stora satsningar på utbildning angående 

smittans spridningssätt har alltså genomförts och en stor andel av befolkningen 

vet idag hur man ska göra för att skydda sig. Detta är, enligt många, en av de 

bidragande orsakerna till den minskade utbredningen av HIV (se t.ex. UNAIDS 

2005). Utbildningen/upplysningen har enligt UNAIDS rapport lett till en 

omfattande beteendeförändring hos stora delar av befolkningen. Det har till 

                                                
5 STD – Sexually Transmitted Disease
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exempel i flera studier konstaterats att framförallt flickor har en senare 

sexualdebut i jämförelse med vad de hade före utbildningssatsningen av 

HIV/AIDS. Enligt Hogle (2002) verkar den främsta orsaken till att HIV-

prevalensen har sjunkit vara det faktum att både män och kvinnor i alla 

åldersgrupper i landet har minskat antalet sexpartners. 

Problemet med den snabba spridningen av HIV har gjorts till en öppen och 

samhällelig fråga genom decentralisering av resurser och ansvar för utbildning 

etc. (Hogle 2002). Man nådde på så vis även grupper som normalt inte nås av 

samhällsinformation, så som prostituerade, sjömän och handelsresande. 

Presidenten talade om kunskapsspridningen om smittan som varje medborgares 

patriotiska plikt. Allen & Heald menar att man har gjort problemet folkligt genom 

att engagera både regering, lärare och övriga medborgare i 

informationsupplysningen. Kända män, bland annat respekterade musiker, 

berättade tidigt i media om hur de hade blivit smittade av HIV/AIDS. På så vis har 

man fått bort delar av problemet med att sjukdomen är förknippad med skam, 

vilket är ett stort hinder i många länder (Allen & Heald 2004). Liksom de flesta 

afrikanska länder är HIV-prevalensen i Uganda som högst för åldersgruppen 25-

30 år (se figur 3), det vill säga för dem som främst står för produktion och 

försörjning.

Figur 3

HIV-prevalens för Uganda 

Källa: Ministry of Health Uganda 2003
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Stärkt ställning för HIV/AIDS-smittade

 Sedan 1989 har det aktivt arbetats för att lärare ska undervisa om HIV/AIDS och 

jobba för att diskrimineringen av dem som är drabbade av sjukdomen försvinner. 

Man har samtidigt försökt öka kvinnors och de ungas ställning i samhället genom 

att bland annat lagstifta om att 1/3 av parlamentets platser måste besittas av 

kvinnor och att det ska finnas minst fyra ledamöter som för de ungas talan (Hogle 

2002). Detta då man har insett att det är viktigt att bevaka kvinnors situation för 

att stävja smittans spridningstakt.
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4. Ekonomisk epidemiologi

4.1 Riskfyllt kontra riskfritt sexuellt beteende

Ekonomisk epidemiologi är en relativt ny företeelse som till skillnad från 

traditionell epidemiologi skiljer mellan hälsoeffekter beroende av offentligt 

ingripande och sådana som beror på enskilda individers val. Många hävdar att det 

är det privata snarare än det offentliga agerandet som är det viktigaste vid 

infektionssjukdomar (t.ex. Philipson 2000).  

Philipson (1995) menar att den största välfärdsförlusten vid en HIV/AIDS-

epidemi är den som uppstår till följd av att en individ ändrar sitt beteende från ett

riskfyllt till ett som inte innebär lika stor risk för smitta. Riskfyllt beteende kan då 

uppfattas som en direkt skatt av sjukdomen. Individen skulle alltså uppleva det 

som ”dyrare” att exempelvis ha oskyddat sex då det förekommer HIV i området 

(Philipson 1995). Ju högre HIV-prevalens i en region desto högre upplevs den 

direkta skatten på riskfyllt beteende och individen blir mer benägen att delta i 

olika preventiva åtgärder trots att även dessa har ett pris, exempelvis tidsåtgång, 

direkt kostnad i form av priset för en kondom osv. 

Då HIV är en sexuellt överförbar sjukdom kan ett sätt att skydda sig mot smitta 

vara att enbart välja friska partners. Detta förutsätter att alla har perfekt 

information om sin egen och andras hälsostatus (Philipson 2000). I en sådan 

situation skulle troligen säkra individer enbart träffa andra säkra individer för att 

inte utsätta sig för risken att bli smittade. Resultatet skulle bli att spridningen helt 

avtog och epidemin skulle vara utrotad. I verkligheten förekommer inte perfekt 

information angående alla individers hälsosituation. Philipson menar att man kan 

anta att ju högre dödlighet en sjukdom har desto högre incitament har säkra 

individer att söka efter andra säkra individer.
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Den enskilda individen som en viktig aktör

Levy (2002) delar in befolkningen i ett HIV/AIDS-drabbat land i två grupper:

A) Mycket sexuellt aktiva individer

B) Sexuellt konservativa individer

Enligt denna indelning, utan hänsyn till att alla människor i samhället inte kan 

placeras i någon av de två grupperna, skulle den framtida HIV-prevalensen vara 

beroende av storleken på de två grupperna. Levy menar, likt Philipson (2000), att 

en individs sexuella beteende ändras och är beroende av bland annat riskfaktorn 

förknippad med oskyddat sex och spridningen av smittan i regionen. Men Levy 

framhäver även vikten av varje enskild individs fria val och förmåga att motstå 

lockelse. Levy genomför en analys av en grupp människor som maximerar sin 

framtida förväntade nytta av sex. I analysen är den marginella momentana nyttan 

för riskfyllt sex alltid större än den marginella momentana nyttan av riskfritt sex.

Kostnaden för kondomer är generellt sett inte så hög i utvecklingsländerna på 

grund av subventioner och hjälp från olika NGO:s6 (Levy 2002). Det 

huvudsakliga skälet till att kondomer inte används i någon större utsträckning som 

skydd mot HIV-smitta måste vara något annat än den direkta och uppenbara 

kostnaden. Levy talar om enskilda individers sammansättning av portföljer av 

riskfyllt och riskfritt sex. Han klassificerar sex med kondom som riskfritt medan 

sex utan kondom ses som riskfyllt men samtidigt ger större njutning. Levy menar 

att det bör vara på det viset, om inte hade alla alltid använt kondom. Individen 

väger samman den extra njutningen av riskfyllt sex utan kondom med kostnaden 

för risk. Detta ger enligt Levy i de flesta fall en diversifierad portfölj bestående av 

både riskfyllt och riskfritt sex. Enbart väldigt riskaversa individer kommer att 

välja en hörnlösning av endast riskfritt sex.

Auld (2001) betonar vikten av individernas förväntningar angående smittans 

framtida spridning. Han menar att individerna blir mer riskbenägna då de tror att 

epidemin kommer att bli värre framöver. Individens sexuella beteende är alltså 

beroende av de egna uppfattningarna och tankarna kring smittans spridningstakt 

och omfattning trots att dessa inte nödvändigtvis behöver vara vetenskapligt 

grundade. 

                                                
6 NGO – Non-Governmental Organization
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4. 2 Preventiva åtgärder

Tillgång och kostnad för kondomer

Ju kortare den förväntade livslängden vid födelse är, desto lägre blir kostnaden för 

HIV/AIDS då man inte förlorar lika mycket i antal förlorade levnadsår (Philipson 

& Posner 1995). Kostnaden för att skydda sig måste då vara lägre för att en 

riskneutral individ ska nyttomaximera. En individ som är smittad eller tror sig 

vara det har ingen eller väldigt liten nytta av att använda kondom. Ju större risken 

är för att vara smittad, desto mindre troligt är det att individen skyddar sig.

Utbildning och informationsspridning

Då inkubationstiden är lång, i genomsnitt tio år, kan man anta att efterfrågan på 

skydd från smitta är positivt relaterad till utbildnings-/upplysningsgrad (Philipson 

& Posner 1995). Eftersom det inte nödvändigtvis märks på en person att den bär 

på smittan måste man vara medveten om hur viruset sprids för att kunna skydda 

sig. Philipson & Posner menar att detta är ett av de stora problemen i 

utvecklingsländer som är drabbade av HIV/AIDS. Man brukar även i samband 

med HIV-spridningen i Afrika tala om missförstånd om hur smittan sprids, vilket 

även detta är ett problem. Informationsspridning och utbildning är således viktiga 

grundstenar i bekämpningen av epidemin.

Reducering av prostitution

I fattiga länder där möjligheten till arbete, i synnerhet för kvinnor, är liten tenderar 

prostitution att vara mer omfattande jämfört med i mer utvecklade länder 

(Philipson & Posner 1995). Detta beror dels på att männen inte kan försörja sina 

hustrur, dels på att kvinnorna inte kan få någon annan typ av arbete. Detta gör att 

utbudet av de prostituerades tjänster är tämligen oelastiskt. Prostituerade löper 

större risk att bli smittade av HIV än andra då de i regel har fler partners. Då HIV-

prevalensen är högre bland dem som säljer sexuella tjänster jämfört med övriga 

innebär det att risken för smitta för de män som köper tjänsterna blir högre ju 

högre prevalensen i samhället är. Med tanke på den ökade risken att få smittan vid 

kontakt med en prostituerad menar Philipson & Posner att priset för tjänsterna 

upplevs högre än vad det i verkligheten är. Detta gör att det reella priset måste 
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sänkas då utbudet är oelastiskt och risken för smitta ökar för att behålla samma 

efterfråga. Varken prostitutionen eller spridningen minskar alltså trots att 

sannolikheten för HIV ökar. Det enda som händer är att kvinnorna som 

tillhandahåller sexuella tjänster får en inkomstminskning.

HIV-test

Då HIV-prevalensen i ett samhälle ökar samtidigt som det inte finns tillgång till 

test av smitta för befolkningen minskar incitamenten till säkert sex (Philipson & 

Posner 1995). Detta eftersom att sannolikheten för en individ att vara HIV-positiv 

ökar med prevalensen i samhället. Den genomsnittliga förväntade nyttan av säkert

sex minskar således, då risken för att redan vara HIV-positiv och alltså inte 

”behöva” skydda sig vid samlag ökar. Individer som däremot testar sig och finner 

att de inte är smittade kan bli mer riskbenägna då de kan uppleva det som om de 

har någon slags immunitet mot smittan. Samtidigt kan de som testas positivt för 

HIV sluta bry sig om eventuella skydd mot risk då de redan är smittade och i 

större utsträckning smitta andra (Folland et al. 2004, s. 537).

Behandling av andra sexuellt överförbara sjukdomar

Att smittorisken för HIV ökar då en individ redan har en annan sexuellt 

överförbar sjukdom är sedan länge känt (se t.ex. Oster 2005 och Gray et al. 2001). 

Detta beror till stor del på att vissa av dessa sjukdomar orsakar blåsor, öppna sår 

och skador på slemhinnor vilket gör att smittan lättare överförs via blod och andra 

kroppsvätskor från en individ till en annan. Den ökade smittorisken gäller både 

för dem som inte är smittade av HIV men som har någon annan könssjukdom, 

men även för dem som är friska och som har samlag med någon som lider av både 

HIV och en annan STD.

4.3 Effekter av ett vaccin

Det finns än så länge inget vaccin mot HIV/AIDS på marknaden, men det finns 

flera kandidater som är i olika faser av klinisk prövning (Noaks Ark 2005). Då 

man försöker förutsäga vilka effekter ett HIV/AIDS-vaccin skulle ha är det viktigt 

att man ser till faktorer som vaccinets effektivitet, pris och vilka individer som 
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skulle få ta del av det (Stover et al. 2002). Det är även viktigt att tänka på hur 

individers riskbenägenhet eventuellt ändras då det finns tillgång till vaccin. Stover 

et al. påpekar att det finns en risk att individernas benägenhet att utsätta sig för 

risk ökar så mycket att prevalensen i samhället ökar istället för minskar, då 

vaccinets effektivitet inte är 100 %. Den extra riskbenägenheten kan gälla för dem 

som har blivit vaccinerade men också för dem som inte har fått någon vaccinering 

men som resonerar att risken för att bli smittad är mindre då fler i samhället är 

vaccinerade. Stover et al. har gjort en kostnadseffektivitetsanalys av ett framtida 

vaccin i Uganda, Thailand och Zimbabwe. De menar att det är viktigt att dels 

beräkna effekterna av ett vaccin som skulle ge ett heltäckande skydd för en viss 

andel av dem som fått det och inte påverka övriga, dels effekterna av ett vaccin 

som ger ett visst skydd till alla som fått det. Det är troligt att ett vaccin som 

skyddar alla som har fått det till X % har mindre inverkan på incidensen 

framförallt i högriskgrupperna, som till exempel prostituerade, jämfört med ett 

som ger ett heltäckande skydd för X % av dem som fått det. Detta beror på att 

dessa individer utsätts för så många risktillfällen [samlag med olika partners] att 

de flesta ändå blir smittade trots att de har ett visst skydd genom vaccinet. Innebär 

en vaccinering istället att en del av individerna blir helt skyddade mot smitta 

minskar incidensen av naturliga skäl i en högriskpopulation. Genom analysen 

kommer Stover et al. fram till att ett vaccin skulle vara mer kostnadseffektivt 

jämfört med preventiva åtgärder som kondomer, färre partners och behandling av 

andra könssjukdomar. Detta grundas främst på att kondomer bara används av 

vissa individer och i vissa situationer, inte som ett vaccin som skulle fungera och 

skydda i alla situationer. Det påpekas även att det är svårt att få till stånd en 

generell beteendeförändring i ett samhälle vilket gör att det är större sannolikhet 

att ett vaccin skulle ge större effekt på incidensen. Den största effekten skulle 

troligen uppnås genom en kombination av vaccin och andra preventiva åtgärder, 

exempelvis utbildning (Stover et al. 2002).

Prevalensen som en funktion av priset på vaccin

Philipson (2000) beskriver en teori angående individers reaktion på tillgång till 

vaccin. Efterfrågan på vaccin under en konstant framtida prevalens, R , kan 

skrivas som:
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 pRD , (1)

då 0pD och 0RD . 

p = priset på vaccinet.

Lönsamheten av vaccinet växer med prevalensen då det finns större anledning för 

individen att vaccinera sig (Philipson 2000). Efterfrågan på vaccin kan ses som en 

funktion enbart av priset:

 pD  =   ppRD , (2)

Effekterna på efterfrågan efter en prishöjning består både av den direkta negativa 

effekten och av den indirekta positiva effekten i form av ökad prevalens:

  pRp RDDpD  (3)

Den indirekta positiva effekten beror på hur mycket prevalensen ökar med priset. 

Utifrån hur mycket efterfrågan på vaccin beror på prevalensen i samhället får man 

olika effekter vid en eventuell prisökning av vaccinet. Då priset stiger, sjunker 

efterfrågan på vaccin då många inte längre anser att det är värt kostnaden. I och 

med att efterfrågan på vaccinet minskar ökar prevalensen i samhället vilket i sin 

tur, beroende på hur stark inverkan på efterfrågan prevalensen har, leder till att 

efterfrågan återigen ökar. 

Sjukvårdssektorn kontra samhällsekonomin

Bishai et al. (2002) menar att man kan se på kostnaderna av en epidemi som AIDS 

dels ur ett sjukvårdsperspektiv, dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

1. Sjukvårdssektorns perspektiv

Kostnaderna för sjukdomen är densamma som nuvärdet av alla 

sjukvårdskostnader relaterade till sjukdomen, så som mediciner och andra 

former av behandlingar. 

2. Samhällsekonomiskt perspektiv
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Inkluderar förutom direkta sjukvårdskostnader även ekonomisk förlust på 

grund av produktionsbortfall och svårdefinierade kostnader i form av lidande 

och sämre livskvalitet orsakad av sjukdomen. 

Nyttan av att vaccinera alla i en viss grupp, j, som bestäms utifrån ålder, kön och 

region, sett ut sjukvårdssektorns perspektiv:

  jtjtjtj HCNIEPVV  1 (5)

jV = Nyttan av att vaccinera alla i grupp j.

E  = Vaccinets effekt 

jtI  = Incidensen av AIDS, eller sannolikheten att genomsnittspersonen i grupp j 

kommer att få AIDS under år t. 

jtN  = Antal sekundära fall orsakade av grupp j och upptäckta under år t.

jtHC  = Sjukvårdskostnader för grupp j under år t.

Den samhällsekonomiska nyttan av att vaccinera alla i grupp j:

    jtjtjtjtj WHCNIEPVV  1 (6)

jtW  = Förlorade löneintäkter för grupp j under år t på grund av HIV/AIDS. 

Nyttan av att vaccinera grupp j är olika stor beroende på ur vilket perspektiv man 

väljer att se på det (Bishai et al. 2001). Då den samhällsekonomiska modellen tar 

med förlorade löneintäkter som en följd av HIV/AIDS blir nyttan av att vaccinera 

större jämfört med den utifrån sjukvårdsperspektivet

4.4 Medicinsk behandling med så kallade bromsmediciner

Tillgången till bromsmediciner är idag knapp för personer som lever med 

HIV/AIDS i Afrika söder om Sahara. Enligt UNAIDS (2004) har bara 7 % av de 

behövande i regionen tillgång till mediciner. Då man talar om bromsmediciner 
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handlar det egentligen om en kombination av två eller flera preparat som hindrar 

HIV:s utveckling till AIDS (Marseille et al. 2002). Personer som medicinerar 

brukar i regel leva ett normallångt liv och inte avlida till följd av sjukdomen. 

Sedan början av 2000talet är kostnaderna för bromsmediciner i utvecklingsländer 

inte i närheten av västvärldens priser på grund av att olika läkemedelsföretag har 

fått tillstånd att producera medlen billigare för distribution i dessa länder.

Argument mot ökad tillgång till bromsmediciner i Afrika söder om Sahara har 

lyfts fram i debatten. Ett sådant argument redogör Marseille et al. (2002) för då de 

menar att individer tenderar att i högre grad utsätta sig för risk då det finns 

tillgång till läkemedel som bromsar utvecklingen och förhindrar att HIV utvecklas 

till AIDS. Kostnaden för risk är då inte lika stor som i fallet utan mediciner. Detta 

leder till att prevalensen i ett samhälle ökar både på grund av att fler blir smittade 

då man är mer villig att utsätta sig för risk men även eftersom att de smittade lever 

längre med smittan och alltså utgör en del av prevalensen.
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5. Analys

I detta kapitel kommer jag först att beskriva hur en kostnadseffektivitetsanalys 

genomförs, sedan redovisa för tidigare genomförda analyser på området 

preventiva åtgärder för HIV/AIDS. Slutligen ska jag beskriva Ugandas olika 

åtgärder mot spridningen av smittan och utfallsmåttet i mina beräkningar kommer 

genomgående vara USD/förhindrat fall av smitta.

5.1 Kostnads-effektivitetsanalys (CEA)

Kostnads-effektivitetsanalyser används främst då man utifrån en given budget ska 

välja mellan olika åtgärder (Drummond et al. 2005, s. 103). Effektiviteten i en 

CEA kan mätas på flera olika sätt beroende på vad målet för undersökningen är, 

exempelvis som vunna levnadsår, upptäckta fall av sjukdom/smitta eller 

procentuell kolesterolreducering (Drummond et al. 2005, s. 104). De mest 

uppenbara sätten att mäta effekten på är genom förhindrade dödsfall eller vunna 

levnadsår. Författarna förordar vunna levnadsår som mått men påpekar samtidigt 

att det då krävs antaganden om den förväntade livslängden (Drummond et al. 

2005, s. 117). Själva analysen genomförs sedan genom att man jämför 

kostnaderna för de olika åtgärderna med effekterna för desamma (Folland et al. 

2004, s. 554). Det är med andra ord den relativa kostnadseffektkvoten som är av 

intresse därför att man jämfört olika åtgärders kostnadseffektiviteter. Detta kan 

skrivas som:

Inkrementell kostnadseffektivitet 
01

01

EE

CC






Där 1C och 0C är kostnaderna för åtgärd 1 respektive 2 och 1E och 0E är dess 

effekter. Det är vanligt att man istället för att direkt jämföra olika nya åtgärder 

med varandra istället jämför varje ny åtgärd med ett scenario där man inte gör 

någonting (Hutton et al. 2003). 
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Drummond et al. (2004, s. 130f) beskriver utfallet av en 

kostnadseffektivitetsanalys med hjälp av ett kostnadseffektivitetsplan enligt figur 

4:

Figur 4

Källa: Drummond et al. 2004, s. 131.

Den maximala acceptabla kostnadseffektivitetskvoten visas i figuren som den 

streckade linjen. Om en ny åtgärd hamnar, som A, över den streckade linjen kan 

den inte genomföras då den blir för dyr per effektenhet. Om man exempelvis gör 

en CEA på en preventiv åtgärd för HIV-spridning och den blir dyrare per 

förhindrat fall av smitta än vad de budgetansvariga i förväg beslutat. För att vara 

genomförbar måste den nya åtgärden ligga under den streckade linjen i den 

översta högra kvadranten eller i den undre högra kvadranten. Ligger den nya 

åtgärden där är den både billigare och mer effektiv jämfört med den gamla. Det 

behöver inte vara så att det finns en given budget bakom en 

kostnadseffektivitetsanalys, utan en sådan analys kan även genomföras för att se 

de olika effekterna av olika tänkbara åtgärder. I många fall av CEA är det 

nödvändigt att även beräkna kostnadseffektiviteten beroende på indirekta 

kostnader. Då det inte finns tillräckligt med data för detta för min analys kommer 

jag att bortse från eventuella sådana.
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5.2 Tidigare forskning

Hutton et al. (2003) har genomfört en kostnadseffektivitetsanalys av preventiva 

åtgärder för spridningen av HIV/AIDS i Chad. Kostnaderna har mätts i USD och 

effekterna i antal förhindrade fall av smitta. Trots att Chad inte tillhör Afrika 

söder om Sahara närmar sig landets HIV-prevalens på 9 % den för området. Sedan 

1996 har Världsbanken finansierat ett nationellt handlingsprogram för landet. 

Detta har innefattat olika åtgärder såsom bildande av en epidemiologisk enhet, 

screening för HIV av blodgivare, marknadsföring och försäljning av 

subventionerade kondomer samt riskutbildning för särskilt utsatta grupper. Man 

har även aktivt arbetat för att förbättra kvinnornas ställning i samhället, bekämpa 

fattigdomen och försökt ta hand om föräldralösa barn. Hutton et al. har jämfört 

olika preventiva åtgärders kostnadseffektiviteter för att kunna rekommendera 

framtida prioriteringar av åtgärdsprogram i Chad. Författarna menar att det till 

viss del går att använda material från studier utförda i andra afrikanska länder i 

analysen, men att man måste komma ihåg att utvecklingsländer oftast skiljer sig 

mer åt än vad utvecklade länder gör.    

Man har valt att jämföra åtgärderna med ett ”gör-ingenting-scenario”. Vilka de 

olika åtgärderna var och deras respektive kostnadseffektiviteter mätt i 

USD/förhindrat fall av smitta ses nedan.

 Massmedia och marknadsföring av kondomer: 534 USD.

 Utbildning av högriskgrupper: 530 USD [unga]; 15,3 USD 

[prostituerade]; 580 USD [högriskmän].

 Förebyggande och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar: 2748 

USD [massdiagnosticering följt av behandling av de smittade]; 4617 USD 

[massbehandling utan diagnosticering].

 Medicinering för att förebygga MTCT7: 5394 USD [massbehandling av 

alla gravida]; 939 USD [diagnosticering följt av behandling av de 

smittade].

                                                
7 MTCT - Mother-to-child-transmission
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 Amningsrådgivning för att förebygga MTCT: 3564 USD [rådgivning till 

alla gravida kvinnor]; 2424 USD [diagnosticering följt av rådgivning 

enbart till de smittade].

 Säkra blodtransfusioner: 84,3 USD.

 Frivilliga HIV-test med rådgivning: 1190 USD.

Utifrån detta ger Hutton et al. sina rekommendationer angående Chads framtida 

prioriteringar vad gäller preventiva åtgärder för HIV/AIDS. Man rekommenderar 

starkt information genom massmedia och marknadsföring av kondomer, 

utbildning av högriskgrupper, screening av donerat blod samt andra bidragande 

interventioner så som fattigdomsbekämpning och att stärka kvinnornas ställning i 

samhället.

5.3 Aktuella åtgärder

5.3.1 Tillgång till kondomer i Uganda

Tillgången till kondomer i Uganda är, som tidigare nämnts, bra tack vare NGO:s 

men även därför att regeringen inte längre motarbetar distributionen (Allen & 

Heald 2004). I en undersökning som genomförts av Ministry of Health i Uganda 

(2003) uppger 72 % av de 1445 tillfrågade att de vet vart de ska vända sig för att 

få tillgång till kondomer. Sannolikheten att använda kondom ökade med ökat 

riskfyllt sexuellt beteende. 

Tabell 2

Kondomanvändande bland de tillfrågade i Ministry of Health of Ugandas 

undersökning

Vetskap om vart man ska vända sig för att skaffa kondomer 72%

Andel som någon gång använt kondom 26,8%

Kondomanvändande vid senaste samlaget inom äktenskapet 6,1%

Kondomanvändande vid senaste samlaget med en regelbunden partner 9,9%

Kondomanvändande vid samlag med en icke regelbunden partner 63,2%

Källa: Ministry of Health Uganda 2003.
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Kostnaden för en kondom i landet är enligt hemsidan AfricaWomen (051209) 

USD 0,05, vilket enligt uppgiftslämnaren är en så låg kostnad att alla bör klara av 

den. Trots detta är användandet ännu sparsamt bland befolkningen (t.ex. Gray et 

al. 2001). Enligt tabell 2 har 26,8 % av de tillfrågade i undersökningen någon 

gång använt kondom (Ministry of Health Uganda 2003). Gray et al. (2001) 

redogör för en studie gjord i Rakai i Uganda där man velat undersöka risken för 

smitta då en av parterna i ett stabilt heterosexuellt förhållande har varit HIV-

positiv. Man har frågat deltagarna i studien hur ofta de har samlag och även 

undersökt hur många av parterna i paren som från början var friska och som blivit 

smittade under bestämda tidsperioder. På så vis har man kunnat få fram en 

sannolikhet för att en frisk individ ska bli smittad vid ett heterosexuellt samlag 

med en HIV-positiv partner i just den populationen. Deltagarna i studien erbjöds 

fri tillgång till kondomer och rådgivning, trots detta var kondomanvändandet 

bland paren lågt. Av de deltagande paren uppgav 92, 5 % att de aldrig hade använt 

kondom och bara 1,2 % att de regelbundet använde kondom vid samlag. 

Resterande 6,3 % sade sig använda kondom ibland. Detta är alltså siffror som 

gäller för gifta eller sammanboende par där båda parter är medvetna om att den 

ena bär på HIV-smitta. Utifrån detta kom Gray et al. fram till att sannolikheten att 

bli smittad vid ett samlag är 0,0011 för populationen. Risken för smitta visade sig 

vara större bland yngre individer och för paren där det från början var kvinnan 

som bar på viruset. Detta har författarna inte någon direkt förklaring till men man 

säger att det möjligtvis kan förklaras av biologiska faktorer som gör yngre kvinnor

mer mottagliga. Det kan även vara så att äldre HIV-negativa individer som länge 

har levt tillsammans med en HIV-positiv partner har utvecklat en form av selektiv 

resistans mot smittan. Tidigare studier i Uganda visar också på lågt 

kondomanvändande inom äktenskapet (Gray et al. 2001). Resultatet är tvärtom i 

studier gjorda på par i Europa, USA och Thailand.

Kostnad per förhindrat fall av smitta

Då sannolikheten för smitta vid ett heterosexuellt samlag mellan en HIV-positiv 

och en frisk individ är 0,0011 enligt Gray et al. (2001), kan man rent statistiskt 

beräkna hur många samlag, x , som krävs för ett fall av smitta:
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10011,0 x

909x

Kostnaden för en kondom i Uganda är enligt AfricaWomen (051209) 0,05 USD, 

vilket ger kostnaden [USD] per förhindrat fall av smitta vid kondomanvändande:

05,0909 45,45

I ett fall då hela Ugandas HIV-positiva befolkning alltid använde kondom vid 

samlag med en frisk individ skulle kostnaden per förhindrat fall av smitta i 

genomsnitt vara 45,45 USD. Beräkningarna bygger på att kondom används vid 

varje tillfälle. I de här beräkningarna tar jag ingen hänsyn till övriga kostnader 

som kan relateras till kondomanvändande, så som utbildning och marknadsföring. 

Då det krävs en omfattande beteendeförändring i befolkningen för att kondomer 

ska börja användas frekvent är det troligt att det finns en ganska omfattande 

kostnad som jag i den här analysen bortser ifrån.

Sedan HIV/AIDS uppmärksammades som ett problem från regeringens sida har 

attityden till kondomer ändrats. Till en början propagerades det främst för 

avhållsamhet eller trohet mot en enda partner för att stävja smittan. På senare tid

har dock presidenten tillåtit reklam och distribution av kondomer som ett 

komplement till avhållsamhetslinjen (Allen & Heald 2004). 

5.3.2 Utbildning och informationsspridning i Uganda

Ugandas främsta och även första åtgärd i bekämpningen av HIV/AIDS har varit 

att sprida kunskap om smittan och om hur man kan skydda sig (Hogle 2002). 

1986 grundades ACP, AIDS Control Program, som främst verkade genom att dra 

igång en omfattande upplysningskampanj som skulle nå ut till hela befolkningen. 

Man använde sig av media på flera olika sätt. 1994 blev ACP STD/AIDS Control 

Programme och innefattade även andra sexuellt överförbara sjukdomar, STD:s 

(Hogle 2002). Enligt STD/HIV/AIDS Surveillance report från Ministry of Health 

Uganda (2003) är kunskapen om smittan idag väl utbredd bland befolkningen. En 
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undersökning gjord i Uganda år 2003 visar att en stor del av de 1445 svarande 

kände till HIV och åtminstone två sätt att minska risken för smitta (se tabell 3).  

Tabell 3

Vetskap om skydd mot HIV

Medvetenhet om HIV 99,7%

Kunskap om minst två sätt att skydda sig från smitta 

Totalt 87,7%

Kvinnor 85,9%

Män 90,6%

Källa: Ministry of Health, Uganda (2003).

Undersökningsgruppen bestod till 61,9 % av kvinnor och medelåldern för hela 

gruppen var 27,8 år. 84,7 % av de tillfrågade var läskunniga (Ministry of Health 

Uganda 2003), vilket är en högre andel jämfört med hela befolkningen där 68 % 

är läskunniga (WHO 2003).

Regeringens upplysningskampanj har även resulterat i att allt fler unga väljer att 

vänta med den sexuella debuten. Man arbetar från myndigheters sida utifrån det så 

kallade ABC-konceptet, Abstinence, Be faithful and use Condoms, som ska 

uppmuntra till avhållsamhet och trohet för dem som är i parförhållande samt öka 

kondomanvändandet i befolkningen (Ministry of Health Uganda 2003). 

Genomsnittsåldern för den sexuella debuten steg från 14 till över 15 år mellan 

åren 1989 och 1997 (Okware et al. 2001). Enligt Ministry of Health Uganda 

(2003) är genomsnittsåldern för den sexuella debuten 16,7 år.

Enligt UNAIDS (1999) är individer med ingen eller väldigt låg utbildning i större 

utsträckning HIV-positiva jämfört med dem som har någon form av utbildning.
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Figur 5

Källa: UNAIDS 1999

Figur 5 beskriver procentuell fördelning över dem med en viss utbildningsnivå 

som testats positivt för HIV på ett AIC8 under 1997.

Det är svårt att avgöra vilka effekterna av en informations- och 

utbildningssatsning är då man kan vänta sig flera olika effekter. Däremot har 

Ugandas kostnader för utbildning mellan åren 1989-1998 enligt Hogle (2002) 

varit cirka 180 miljoner USD, vilket ungefär motsvarar 1,8 USD per vuxen och år. 

5.3.3 Frivillig HIV-testning och rådgivning, VCT9

Sedan 1990 finns det speciella mottagningar runt om i Uganda dit invånarna kan 

gå för att göra anonyma HIV-test och få rådgivning (UNAIDS 1999). I stort sett 

har varje medborgare möjlighet att gå och testa sig då testcentralerna är 

geografiskt väl spridda över landet. Enligt en undersökning från 1992-93 i Uganda 

där 2505 testade personer följdes under sex månader efter besöket på 

testcentralen, ökade användandet av kondom markant bland såväl dem som 

testades positivt som negativt. Färre uppgav att de hade flera partners men 

samtidigt visade det sig att de som var HIV-negativa enligt testet ökade sin 

sexuella aktivitet.

                                                
8 AIC - AIDS Information Center
9 VCT - Voluntary Counselling and testing
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Enligt UNAIDS står kvinnorna för en högre HIV-prevalens i alla åldersgrupper, 

men resultaten från studien tyder på att skillnaden i prevalens mellan könen är 

större bland dem som går och testar sig frivilligt jämfört med hela populationen. 

Figur 6

Källa: UNAIDS 1999

Enligt UNAIDS (2005) upplevde landet en HIV-prevalens på 15 respektive 20 % 

för män och kvinnor under åren 1994-95. Figur 6 ovan visar en större skillnad i 

prevalens än så mellan könen.

Kostnad för VCT i Uganda är enligt UNAIDS (1999) 13 USD per patient. I 

jämförelse med många andra länder i Afrika söder om Sahara möter Uganda en 

låg kostnad per patient. Skillnaden beror antagligen till stor del på att man har 

kunnat använda redan befintliga sjukvårdslokaler till testcentralerna och sluppit de 

höga lokalkostnaderna som blir följden av att bygga nytt, så som man varit 

tvungen att göra i exempelvis Kenya10 (Forsythe et al. 2002).

                                                
10 VCT är inte alls lika utvecklat och geografiskt spritt över landet i Kenya som det är i Uganda 
enligt Forsythe et al. (2002).
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5.3.4 Behandling av bakteriella könssjukdomar

I Grosskurth et al. (1995) hävdar man utifrån en studie gjord i Tanzania att 

incidensen av HIV minskar med 40 % efter behandling av tidigare obehandlade 

bakteriella könssjukdomar. Då HIV-prevalensen i den undersökta gruppen var 

cirka 4 % antar jag att det går att använda uppgifterna om den procentuella 

minskningen av incidensen även i beräkningar för Uganda. Hutton et al (2003) 

använder sig också av dessa siffror i sina beräkningar av kostnadseffektiviteter av 

preventiva åtgärder mot HIV/AIDS i Chad. Kostnaderna för behandling hämtade 

de från en studie som omfattar hela Afrika söder om Sahara. Dessa kostnader 

ligger mellan 12,65 och 15 USD per behandling för en individ. Man antog även 

att kostnaden som var förknippad med diagnosticeringen av bakteriella 

könssjukdomar var 5 USD per undersökt individ oavsett positivt eller negativt 

testresultat. Oster (2005) påpekar att detta är en intervention som är relativt enkel 

att administrera även i fattiga och mindre utvecklade länder eftersom 

behandlingstiden är så pass kort. Hutton et al. antog att 20 % av Chads vuxna 

befolkning var smittad av en eller flera STD:s, då jag inte har några specifika 

siffror om STD-prevalensen i Uganda antar jag att de är jämförbara. Chads HIV-

prevalens ligger på omkring 4,8 % (UNAIDS 060117), vilket är ganska likt 

Ugandas [4,1 %].

Kostnad per förhindrat fall av smitta

Denna åtgärd i Uganda skulle behöva omfatta 49 % av befolkningen för att täcka

dem mellan 15-65 år (EarthTrends 060105), vilket motsvarar ca 13 miljoner 

individer. För att diagnosticera de individer som bär på någon eller några STD:s 

blir kostnaden:

13 65$5$ miljoner miljoner (1)

Av de ca 13 miljoner undersökta behöver 20 % behandling, det vill säga 2,6 

miljoner individer. Jag beräknar kostnaden för behandling både för 12,65 och 15 

USD/behandling.
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Kostnad för behandling av 20 % av den vuxna befolkningen, lågt värde: 

 65,120006002 32 890 000 (2)

Kostnad för behandling av 20 % av den vuxna befolkningen, högt värde:

150006002 39 000 000 (3)

Utan behandling av STD:s skulle incidensen av HIV i landet vara oförändrad och 

enligt Ministry of Health i Uganda (1999) 0,32 %, och antalet smittade individer 

under följande år skulle vara:

13 416000032,0 miljoner (4)

Massbehandling av bakteriella könssjukdomar leder till en minskning av 

incidensen av HIV på 40 % enligt Grosskurth et al. (1995). Detta skulle i mina 

beräkningar leda till ca 16 600 förhindrade fall av HIV-smitta, enligt:

166404,041600  (5)

Den sammanlagda kostnaden av diagnosticering och behandling av STD:s:

a) (1) + (2) → 65 000 000 + 32 890 000 = 97 890 000 (6.1)

b)  (1) + (3) → 65 000 000 + 39 000 000 = 104 000 000 (6.2)

Kostnad i USD per förhindrat fall av smitta blir:

Figur 7

Åtgärd

USD/förhindrat 

fall av smitta

Diagnosticering följt av behandling [låg kostnad] 5883

Diagnosticering följt av behandling [hög kostnad] 6250

Massbehandling utan diagnosticering [låg kostnad] 9883

Massbehandling utan diagnosticering [hög kostnad] 11719
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I massbehandlingsfallen har jag beräknat kostnaden per förhindrat fall av HIV-

smitta genom att multiplicera kostnaden per behandling [12,65 respektive 15 

USD] med det totala antalet individer i den vuxna populationen [13 miljoner].

Som framgår av figur 7 ligger kostnaderna, enligt mina beräkningar, per 

förhindrat fall av smitta mellan 5883 och 11 719 USD beroende på vilket priset 

för behandlingen är och vilken intervention man väljer.

5.3.5 Alternativa åtgärder

Manlig omskärelse som en preventiv åtgärd?

Det har på senare tid framkommit uppgifter, och även studier som stödjer, att 

manlig omskärelse är en effektiv åtgärd för att minska spridningen av HIV/AIDS 

från kvinna till man (se t.ex. Auvert et al. 2005). I Sydafrika har man genomfört 

flera studier på detta. Rain-Taljaard et al. (2003) redogör för en tvärsnittsstudie 

som behandlar två olika undersökningar på manlig omskärelses effektivitet som 

preventiv åtgärd mot HIV-smitta. Studien omfattar undersökningar på 

heterosexuella mäns infektionsrisk för HIV beroende på om de är omskurna eller 

ej. Männen i de båda studierna är i åldern 13-59 år respektive 14-24 år. Genom 

diskussioner och intervjuer med deltagarna ville man komma åt vilka attityderna 

till omskärelse är. Det man kom fram till är att en majoritet av de icke-omskurna 

deltagarna är positivt inställda till att genomgå en omskärelse om det innebär en 

reducering av riskerna för HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar. 

Missuppfattningar om omskärelsens effektivitet förekommer och forskarna menar 

att det är viktigt att noga undersöka och informera om den verkliga effekten av en 

omskärelse innan det används som en offentlig preventiv åtgärd. Det kan annars 

bli så att en omskuren man överskattar skyddet mot smitta och att prevalensen i 

samhället ökar istället för minskar.

Krieger et al. (2005) konstaterar utifrån en studie som genomförts i Kenya att 

under säkra medicinska förhållanden bör manlig omskärelse betraktas som en 

preventiv åtgärd mot HIV. Man vill med studien visa på vilka möjligheter som ett 

fattigt land i Afrika söder om Sahara faktiskt har att genomföra ett sådant 

åtgärdsprogram. Studien har utförts så att de operativa ingreppen enbart har gjorts 
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på befintliga sjukhus och med landets egna kirurger. Detta för att se, och efteråt 

även visa på, att även ett fattigt land som Kenya har resurser och möjligheter att 

genomföra detta under rimliga kostnader med hänseende till landets ekonomi. 

Krieger et al. tillägger dock att det än så länge är för tidigt att se om ingreppen har 

någon verkan på spridningen av HIV. Undersökningen kan i dagsläget enbart ge 

en bild av hur en sådan intervention skulle kunna genomföras och vad den skulle 

kunna kosta. Buvé (2002) talar däremot direkt om manlig omskärelse som en bra 

och effektiv åtgärd mot spridning. Hon beskriver en studie som gjorts på vanliga 

invånare samt bland prostituerade i fyra storstäder i Afrika söder om Sahara. 

Framförallt finner hon att Kenya skulle ha en hel del att vinna på att satsa på 

omskärelse för män, då signifikansen mellan HIV-smitta och att mannen inte är 

omskuren visade sig vara hög. Även Auvert et al. (2005) talar om manlig 

omskärelse som en effektiv preventiv åtgärd. I artikeln dras slutsatsen att manlig 

omskärelse skulle ha samma verkan som ett vaccin med 63 % effekt. 

Det finns de som är mer kritiska till manlig omskärelse som ett offentligt 

hälsoingripande för att minska spridningen av HIV (se t.ex. Moore & Hogg 2004). 

Moore & Hogg har jämfört östra Uganda med västra Kenya för att se om det går 

att identifiera några skillnader som kan ligga till grund för HIV-prevalensens 

variation mellan regionerna. Området som undersöks har ungefär samma 

sammansättning av folkgrupper i de båda länderna och deras åsikter och 

uppfattningar om bland annat omskärelse och riskbeteende går inte isär. Andelen 

vuxna män som är omskurna är ungefär densamma i de båda länderna vilket leder 

till slutsatsen att manlig omskärelse förmodligen inte har någon större inverkan på 

HIV-prevalensen (Moore & Hogg 2004). 

5. 4 Medicinsk behandling av HIV-positiva 

Kostnaden för att behandla en individ med så kallade bromsmediciner är för ett 

afrikanskt land som ligger söder om Sahara cirka 1 USD per dag (Oster 2005 och 

Marseille et al. 2002). 
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6. Diskussion

Då det inte har varit möjligt att uppskatta effekterna av alla de åtgärder som jag 

har behandlat i uppsatsen anser jag det vara lämpligare att utifrån ekonomisk teori 

resonera om vilka effekter som är att vänta av dessa. Kostnadsuppgifterna för de 

olika åtgärderna är osäkra då de inte i samtliga fall är hämtade från studier i 

Uganda utan jag har varit tvungen att använda mig av siffror från studier i andra 

afrikanska länder. Jag tror ändå att uppgifterna är applicerbara, vilket jag 

redovisar för i förekommande fall i texten, så att det går att använda dem för att 

dra slutsatser angående prioriteringar för bekämpningsåtgärder för HIV/AIDS-

spridning. Detta leder till att jag utifrån i uppsatsen framkomna uppgifter om 

kostnader per förhindrat fall av smitta kan göra en bedömning av de olika 

interventionernas kostnadseffektivitet med tanke på ekonomisk epidemiologi.

6.1 De olika åtgärderna

Marknadsföring och ökad tillgång till kondom

Flera studier i Uganda tyder på att man trots vetskap om smitta inte använder 

kondom vid samlag med en frisk partner (se t. ex. Gray et al. 2001). Motsatsen 

gäller för studier i bland annat Europa, USA och Thailand. Med tanke på Ugandas 

omfattande upplysnings- och utbildningssatsningar i kombination med att 

tillgången till kondomer är god i landet anser jag det vara märkligt att det inte 

används i större utsträckning. Landets HIV-prevalens har ändå sjunkit markant 

och det mesta tyder på att presidenten har rätt när han hävdar att det beror på den 

hårda familjepolitiken och satsningarna på att få befolkningen att enbart ha en 

partner och de unga att skjuta upp den sexuella debuten. Frågan om vad som 

skulle hända om man lyckades med ännu en beteendeförändring hos folket som 

innebar ett ökat och naturligt användande av kondom kan jag bara spekulera i.

Levy (2001) menar att det enbart är väldigt riskaversa individer som kommer att 

ägna sig uteslutande åt riskfritt sex, det vill säga, alltid använda kondom vid

samlag. Kondomanvändandet kan förmodligen aldrig bli så frekvent i en 
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befolkning att det ensamt kan stoppa spridning av HIV som smittar genom 

samlag. Philipson & Posner (1995) hävdar att ju större individen upplever att 

risken för att vara smittad är, desto mindre troligt är det att han/hon skyddar sig 

vid samlag. Man tar i det här resonemanget ingen hänsyn till att individen kanske 

vill skydda sin partner från eventuell smitta. Just i Uganda verkar det dock inte 

vara så att befolkningen har tagit till sig sambandet mellan kondomanvändande 

och minskad risk för HIV.

Frivillig HIV-testning och rådgivning

Man har i Uganda lyckats väl med att etablera en fungerande och omfattande 

verksamhet av frivilliga HIV-test och rådgivningscentras till en rimlig kostnad. 

Det verkar som om detta har haft en påvisbar inverkan på den sjunkande 

prevalensen i landet, då detta är en av de åtgärder som markant skiljer i 

omfattning jämfört med Kenya (Forsythe et al. 2002). Philipson & Posner (1995) 

varnar för att individer som testas negativt för HIV kan öka sin exponering av risk 

då de upplever det som om de besatt någon form av immunitet mot smittan. Detta 

har man sett tendenser till i Uganda då dessa individer i större utsträckning ökade 

sin sexuella aktivitet efter negativt testbesked. Samtidigt såg man ett tydligt 

samband mellan alla frivilligt testade individer och ett ökat användande av 

kondom, vilket talar emot att man faktiskt ökar sin exponering för risk genom en 

ökad sexuell aktivitet. Frivilliga HIV-tester verkar således vara ett bra sätt att 

minska spridningen av smittan.

Behandling av bakteriella könssjukdomar

Att massbehandla hela den vuxna delen av befolkningen för bakteriella 

könssjukdomar anser jag inte vara någon bra idé då detta enligt mina beräkningar 

skulle kosta mer per förhindrat fall av smitta än att först testa alla för att sedan 

enbart behandla dem som är smittade. Då det uppskattas att incidensen minskar 

med 40 % vid behandling av tidigare obehandlade STD:s anser jag, liksom Oster 

(2005), att det är en bra åtgärd med tanke på att detta kan vara en av de få 

preventiva åtgärdsprogrammen som befolkningen verkligen vill delta i då det 

leder till att de samtidigt blir friska från besvärande sjukdomar. Det är även en 

relativt enkel åtgärd att administrera då behandlingstiden är kort (Oster 2005). Att 

satsa på ett sådant åtgärdsprogram med diagnosticering och behandling skulle 
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antagligen ge upphov till externa effekter, så som en ökad produktion i landet då 

befolkningen i arbetsför ålder i större utsträckning är frisk och orkar mer.

Behandling av bakteriella könssjukdomar kräver dock information och utbildning 

till dem som testas för att uppnå maximal effekt. Detta är viktigt så att effekterna 

på smittorisk för HIV inte överskattas då man i övrigt är frisk.

Utbildning och informationsspridning

Man har på flera håll sett att okunskap om smittans uppkomst och spridningssätt 

har lett till ökad incidens och prevalens. Ugandas Ministry of Health säger att man 

i landet har genomfört stora utbildningssatsningar och även lagt mycket energi 

och pengar på massmedial informationsspridning. Det verkar som om man 

verkligen har nått ut till landets befolkning med viss kunskap om smittan. I en 

undersökning gjord av Ministry of Health 2003 uppgav en klar majoritet av de 

tillfrågade att de dels visste om att smittan fanns, dels hade kunskap om minst två 

sätt att skydda sig. En intressant följdfråga hade varit om man använt sig av dessa 

sätt att skydda sig mot smitta och i så fall vilka sätten var. Då det tydligt framgår i 

flera undersökningar att man inte använder kondom i någon större omfattning bör 

det vara andra riskreducerande sätt man menar. Jag ifrågasätter utbildningen och 

informationen angående kondomers effektivitet i landet. Trots att presidenten 

sedan ett antal år tillbaka menar att man numera marknadsför kondomen som en 

preventiv åtgärd undrar jag hur man i praktiken når ut med upplysningarna. Detta 

särskilt med tanke på att kondomer används mer frekvent i andra länder som 

exempelvis Kenya (Hogle 2002).

Åldersgruppen med den högsta HIV-prevalensen är den med individer omkring 30 

år. Då man har lyckats med att få unga att vänta med den sexuella debuten och på 

så vis minskat incidensen bland dem under 20 år tyder detta på en 

beteendeförändring som ger tydliga resultat. Prevalensen minskar alltså i de lägre

åldersgrupperna vilket kan innebära att man där har tagit till sig informationen om 

smittan och är bättre på att skydda sig. För att prevalensen ska sjunka även för de 

äldre grupperna krävs ytterligare år så att individerna byts ut.
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Manlig omskärelse

Då forskarna har svårt att enas om huruvida manlig omskärelse ens har någon 

effekt på spridningen av HIV anser jag att det är ointressant att beräkna vad en 

sådan intervention skulle kosta. Detta har alltså inte genomförts i Uganda och det 

ligger ännu enbart på försöksnivå i andra länder så som exempelvis Kenya. 

Bromsmediciner?

Den här uppsatsen har inte behandlat bromsmediciners kostnadseffektivitet men 

det är viktigt att även ta hänsyn till dessa då prioriteringar angående minskad 

spridning av HIV/AIDS ska utformas i ett land. Med tanke på att det främst är de 

som är i arbetsför och reproduktiv ålder som är smittade och avlider till följd av 

sjukdomen menar jag, och många med mig (se t. ex. Marseille et al. 2002), att det 

inte är rimligt att satsa enbart på preventiva åtgärder trots att dessa påstås vara mer 

kostnadseffektiva än så kallade bromsmediciner (se även Oster 2005). Detta med 

tanke på att kostnaden som uppstår till följd av förlorat humankapital troligen är 

omfattande.

Rekommendationer

Jag tror att det kan finnas mer djupliggande problem och orsaker till att 

åtgärdsprogrammen i Uganda ser ut som de gör. Värt att påpeka tycker jag det är 

att Ugandas BNP till 15,2 % utgörs av bistånd, medan motsvarande siffra för 

Kenya är 3,4 %, då dessa grannländer är relativt lika i hänseenden som borde 

påverka biståndsbeslut. En tanke skulle kunna vara att regeringen tillrättalägger 

information för biståndsgivarna och att denna inte alltid stämmer med de verkliga 

interventionerna. Presidenten samarbetade exempelvis med den katolska kyrkan i 

början av sin presidentperiod och motarbetade då distributionen av kondomer i 

landet. Detta har visserligen upphört men någon form av informationsstörning vad 

gäller kondomers effektivitet kvarstår troligen.

Med tanke på de olika kostnaderna per förhindrat fall av smitta som framkommit i 

mina beräkningar kan jag till viss del ge rekommendationer om vilka åtgärder mot 

HIV/AIDS som man bör satsa på i ett land som Uganda. Kostnaden per förhindrat 

fall av smitta då alla HIV-positiva individer använder kondom vid samlag med en 

frisk partner är 45,45 USD. Denna intervention omfattar som jag tidigare har 
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nämnt antagligen andra kostnader i form av exempelvis marknadsföring och som 

Levy menar i sin artikel, minskad njutning, så kostnaden per förhindrat fall av 

smitta är antagligen betydligt högre. Spridningen av kondomer och 

marknadsföring av dessa rekommenderas ändå starkt då de, om de används, ger 

ett bra skydd mot smitta till en låg kostnad.

Diagnosticering och behandling av bakteriella könssjukdomar skulle ge en 

kostnad per förhindrat fall av smitta på omkring 6000 USD. Detta är i jämförelse 

med satsningen på kondomer en relativt dyr åtgärd, men den skulle antagligen 

leda till positiva externa effekter då befolkningen skulle bli friskare och landets 

produktion skulle öka.

Jag anser ändå att den absolut viktigaste interventionen för alla HIV/AIDS-

drabbade länder är satsningar på information och utbildning. Man har tydligt sett 

ett samband mellan utbildning och HIV-prevalens där de med någon form av 

utbildning står för en mycket lägre prevalens jämfört med de med ingen eller 

väldigt knapp utbildning. Det är svårt att veta vilken av Ugandas satsningar mot 

spridningen av HIV som har lett till den största förändringen i HIV-prevalensen.

Det verkar troligt att det är en kombination av alla företagna åtgärder som har 

gjort sänkningen av prevalensen möjlig. Jag tror dock att ytterligare minskning i 

spridningstakten kan vara möjlig om man ökade marknadsföringen av kondomer 

och effektiviserade informationsinsatserna.

Det som antagligen har varit av största vikt för Ugandas sänkning av HIV-

prevalensen tror jag är regeringens uppmärksamhet på sjukdomen. Man såg redan 

på ett tidigt stadium att smittan existerade och hur den spreds. Detta skiljer sig 

från många andra afrikanska länder där myndigheterna istället har valt att blunda 

för sjukdomen och på så vis tabubelagt den.
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