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Sammanfattning 

 
Lagen om läkemedelskommittéer infördes den 1 januari 1997 och innebär att det i varje 

landsting ska finnas minst en läkemedelskommitté. Syftet med kommittéernas verksamhet är 

att verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning, grundad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Detta gör kommittéerna genom att rekommendera läkemedel till en så 

kallad baslista. I denna uppsats görs en enkätstudie av kommittéernas attityder till och 

användning av hälsoekonomiska utvärderingar vid dessa rekommendationer. För att få en 

uppfattning om detta har en representant från varje kommitté i Sverige svarat på frågor som 

berör beslutskriterier, informationskällor, utbildning samt attityder till och användning av 

utvärderingars resultat. Resultatet visar att 70 procent av kommittéerna använder 

hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag, men i varierande utsträckning. 

Kommittéerna menar att utvärderingarnas metodologiska brister och läkemedelsindustrins 

starka inflytande är en stor orsak till att utvärderingarna inte används i högre utsträckning, 

men att mer utbildning och utvärderingar som tillhandahålls av svenska myndigheter skulle 

öka användningen.  
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1. Inledning 
 

 

I denna del presenteras bakgrunden till uppsatsen, syfte samt metod och material. Här ges 

också en kort introduktion till tidigare forskning i ämnet.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Läkemedelskostnaderna har under 90-talet och fram till idag ökat kraftigt. Nya och dyra 

läkemedel står för en stor del av ökningstakten. Flera åtgärder har därför vidtagits för att 

dämpa ökningstakten av läkemedelskostnaderna. En åtgärd var att försöka komma till rätta 

med resursslösande och ineffektiv läkemedelsförskrivning. Därför inrättades lagen om 

läkemedelskommittéer som trädde i kraft den 1 januari 1997 och innebar att det i varje 

landsting skulle finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Syftet med kommittéernas 

verksamhet är att verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning grundad på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Förskrivare skulle dessutom, genom kommittéerna, få 

tillgång till en producentobunden informationskälla.  

 

Läkemedelskommittéerna har till uppgift att utforma terapirekommendationer samt att 

rekommendera läkemedel till en så kallad baslista. Dessa rekommendationer ska bidra till en 

terapeutiskt säker och kostnadseffektiv förskrivning av läkemedel. Det faktum att 

kostnadseffektivitet är ett kriterium för att läkemedel ska rekommenderas tyder på att 

hälsoekonomiska utvärderingar är betydelsefulla för kommittéernas arbete. Det är dock oklart 

vilken betydelse ekonomiska kriterier har vid rekommendationer samt i vilken uträckning 

resultat av hälsoekonomiska utvärderingar används i beslutsprocessen.  

 

Intresset för hälsoekonomi bland beslutsfattare har tilltagit sedan 1990-talet. I takt med det 

ökade intresset har även antalet publicerade utvärderingar ökat i snabb takt. Detta betyder 

dock inte att användningen av utvärderingarnas resultat har ökat. De studier som har gjorts har 

snarare visat att hälsoekonomiska utvärderingar används i mycket begränsad utsträckning. 

Orsakerna till detta är bland annat att kvaliteten på utvärderingarna har varit bristande samt att 

forskare använder sig av en metodologi som beslutsfattare inte förstår eller känner till men 
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även brist på utbildning bland beslutsfattare tycks vara en orsak (se Hoffman m.fl, 2000). 

Forskning om beslutsfattares attityder till och faktiska användning av hälsoekonomiska 

utvärderingar behövs för att kartlägga förutsättningar för ett ökat användande av dessa 

utvärderingar. Området är fortfarande relativt outforskat vilket gör detta ämne till ett relevant 

studieobjekt. 

 

1.2 Tidigare forskning  
 

Här följer en kort beskrivning över delar av tidigare forskning om hälsoekonomiska 

utvärderingars roll vid beslutsfattande.  

 

Drummond m.fl. (1997) gjorde en enkätstudie i England där nära 800 individer ingick. 

Studien syftade till att kartlägga beslutsfattares kunskap om hälsoekonomi, hinder för 

användning av hälsoekonomiska utvärderingar, informationskällor och användningen av dessa 

utvärderingar. Resultatet visade att hälsoekonomiska utvärderingar endast användes i 

begränsad omfattning. De huvudsakliga orsakerna till detta var oflexibla budgetar, vilka 

hindrade resurser att från att flyttas mellan olika nivåer av vård, samt oförmågan att frigöra 

resurser för att ta ny teknologi i bruk. Det rådde dessutom tvivel mot utvärderingarnas många 

antaganden och trovärdigheten i att många av utvärderingarna var sponsrade av 

läkemedelsföretag.  

 

Hoffman m.fl. (2000) gjorde en liknande studie som riktade sig till beslutsfattare på olika 

nivåer i nio europeiska länder (Sverige ingick inte i denna studie). Attityder till 

hälsoekonomiska utvärderingar undersöktes genom enkäter, intervjuer och gruppdiskussioner. 

Syftet med studien var att kartlägga beslutsfattarnas kunskap om hälsoekonomi, faktisk och 

potentiell användning av utvärderingarnas resultat samt hinder och incitament till att använda 

utvärderingarna. Resultatet visade att, trots den positiva inställningen, var kunskapen om 

utvärderingarnas metodologi begränsad. Institutionella hinder, som oflexibla budgetar, ansågs 

vara en stor begränsning. Beslutsfattarna efterfrågade dessutom en förklaring till 

utvärderingarnas praktiska betydelse och mer hälsoekonomisk utbildning.  

 

Även i USA har studier gjorts för att undersöka hur managed care-organisationer och sjukhus 

värderar kostnadseffektivitet som beslutskriterium. Sloan m.fl. (1997) bekräftade i sin 
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enkätstudie att kostnadseffektivitet var ett mindre viktigt beslutskriterium. Orsakerna till detta 

bedömdes vara svårigheten att generalisera utvärderingarnas resultat till den aktuella 

patientpopulationen, brist på tid och kunskap samt läkemedelsföretagens kraftiga inflytande.  

 

I Sverige har hitintills endast en studie gjorts på detta område. Anell & Svarvars (1998) 

enkätstudie som syftade till att identifiera informationskällor och beslutskriterier som 

läkemedelskommittéerna ansåg vara viktiga vid beslut om terapirekommendationer samt vilka 

hinder som ansågs föreligga för ett ökat användande av hälsoekonomiska utvärderingar. 

Enkäten distribuerades till 312 ledamöter bland landets läkemedelskommittéer. Resultatet 

visade att svenska myndigheter var en viktig informationskälla samt att det finns ett intresse 

för hälsoekonomiska utvärderingar men att kompetensen bland ledamöterna är för begränsad 

och att antalet studier inom relevanta terapiområden är för få.  

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka läkemedelskommittéernas attityder till och användning 

av hälsoekonomiska utvärderingar vid terapirekommendationer. För att få en klarare bild av 

detta undersöks vilka informationskällor som ligger till grund för beslut samt kommittéernas 

hälsoekonomiska utbildning och kunskaper i ämnet. Betydelsefullt i sammanhanget är också 

kommittéernas generella inställning till ekonomiska beslutskriterier vilka också kommer att 

kartläggas. Därefter diskuteras förutsättningar för hur användningen av hälsoekonomiska 

utvärderingar skulle kunna öka.  

 

1.4 Metod och material 
 

I slutet av december 2005 skickades en enkät (bilaga 1), via mail, till alla 

läkemedelskommittéer i landet.1 Enkäten skickades till en representant för varje kommitté, 

där representanten svarade för kommitténs allmänna inställning2. Första veckan i januari 2006 

skickades via mail en påminnelse, där det betonades att en hög svarsfrekvens var viktig för ett 

tillförlitligt resultat. Totalt skickades 33 enkäter ut, varav 27 kommittéer svarade (82 %).   

                                                 
1 Enkäten granskades av Lars-Åke Levin, CMT (Centrum för medicinsk utvärdering). L-Å Levin är också 
ledamot för Östergötlands läkemedelskommitté.  
2 Enkäten skickades inte till LÄKSAK, Stockholms läns landstings övergripande organ.  
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Enkäten omfattar frågor som berör arbetet med kommitténs rekommendationslista, 

informationskällor samt användning av, inställning till och kunskap om hälsoekonomiska 

utvärderingsmetoder. Inledningsvis ombeds respondenten att ange vilka professioner som 

finns representerade i sin kommitté. Därefter följer frågor som beskriver syftet med 

kommitténs arbete. Respondenterna ombeds sedan att rangordna ett antal beslutskriterier som 

kan tänkas användas vid fastställandet av preparat till rekommendationslistan på en femgradig 

skala från ”inte så viktigt” till ”mycket viktigt”. Urvalet av beslutskriterier kommer från en 

liknande undersökning som tidigare gjort i Sverige (se Anell & Svarvar, 1998). Frågan var 

tänkt att ge en hänvisning om hur viktiga ekonomiska kriterier är i en beslutssituation.   

 

Då respondenten skulle ange vilka faktorer som av kommittén ansågs begränsa användandet 

av hälsoekonomiska utvärderingar respektive vad som skulle öka användningen av dessa 

användes öppna frågor. Anledningen till att öppna frågor användes var att respondenterna inte 

skulle begränsas av svarsalternativ. Tanken med detta var att få fram de orsaker som 

kommittéerna anser vara av störst vikt.  Frågorna som berör kommittéernas åsikter om vad 

som begränsar respektive vad som skulle öka användningen av hälsoekonomiska 

utvärderingar är snarlika. Man kan anta att ett tillrättaläggande av de orsaker som begränsar 

användningen skulle öka användningen av hälsoekonomiska utvärderingar. Båda frågorna har 

dock tagits med eftersom frågan om vad som kan tänkas öka användningen syftar till att 

undersöka vilka incitament som kommittéerna anser behöva komma till stånd för en ökad 

användning. Eftersom syftet med enkäten också var att undersöka om hälsoekonomiska 

utvärderingar används av kommittéerna, ombads respondenterna ange om de någon gång 

använt utvärderingar i sitt beslutsmaterial. Vid denna fråga fanns också möjlighet till att 

utveckla sitt svar.  

 

Slutligen ombads respondenterna ange om någon från sin kommitté genomgått någon 

hälsoekonomisk utbildning samt uppskatta de samlade kunskaperna om tre olika 

utvärderingsmetoder. Detta för att kunna uppskatta kommittéernas hälsoekonomiska 

kompetens.  
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1.5 Disposition 
 

I kapitel två ges en introduktion till kostnadsutvecklingen av läkemedelskostnaderna och vilka 

faktorer som påverkar dessa. Därefter följer en kort beskrivning av några av de viktigaste 

reformerna som genomförts i Sverige under de senaste åren. I kapitel tre introduceras 

läkemedelskommittéerna, varför de kom till samt deras organisation och verksamhet. 

Dessutom redogörs kort för deras eventuella påverkan på förskrivare. Kapitel fyra inleds med 

en beskrivning av hälsoekonomiska utvärderingar, deras syfte och framkomst. Därefter ges en 

kort beskrivning av tre hälsoekonomiska utvärderingsmetoder; cost-benefit analys, cost-

effectiveness analys och cost-utility analys. Resultatet av enkäten redovisas i kapitel fem. I 

kapitel sex förs en avslutande diskussion.  
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2. Läkemedelskostnaderna  
 

 

Denna del börjar med en beskrivning av läkemedelskostnadernas utveckling i Sverige samt 

vilka faktorer som påverkar läkemedelskostnaderna. Därefter följer en kort redogörelse av de 

viktigaste reformerna som genomförts på läkemedelsmarknaden och deras påverkan på 

läkemedelskostnaderna.  

 

 

2.1 Läkemedelskostnader i Sverige 
 

Kostnadsutvecklingen av läkemedel har blivit uppmärksammad under många år, dels på 

grund av att nya läkemedel har introducerats på marknaden i allt snabbare takt dels för att 

kostnaderna för läkemedel har ökat snabbare än för annan hälso- och sjukvård. Under 1970- 

och 1980-talet utgjorde läkemedelskostnaderna en andel om cirka 8-9 procent av hälso- och 

sjukvårdskostnaderna. Denna andel ökade kraftigt under 1990-talet för att 1995 uppgå till 15 

procent, 1996 närmare 17 procent och 1997 närmare 13 procent. Den 1 januari 1997 gjordes 

en större ändring i läkemedelsförmånssystemet, då högkostnadsskyddet infördes och 

kostnadsfriheten för vissa läkemedel avskaffades. Detta ledde till en ”hamstring” av 

receptförskrivna läkemedel i slutet av år 1996 och en efterföljande minskning av försäljningen 

år 1997.  

 

Figur 1 Läkemedelsförsäljningens utveckling i Sverige, ej inflationsjusterade priser. Med inleverans avses 
leverans av läkemedel till apoteken. Förmån är inklusive förbrukningsartiklar och livsmedel men exklusive 
moms .Övriga är enbart läkemedel (ATC-kod A-V) inklusive moms.  
 
Källa: Socialstyrelsen, 2005 
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Under 2000-talet har läkemedelskostnadernas andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna 

stabiliserats kring 13 procent. Kostnaderna för läkemedelsförmånen har ökat med i 

genomsnitt 5 procent per år mellan 1985 och 2004.  Sedan införandet av generiskt utbyte år 

2002 har kostnaderna för läkemedelsförmånen knappt förändrats alls (se figur 2). Däremot har 

kostnaderna för läkemedel inom slutenvård ökat snabbare på senare år (6 procent i genomsnitt 

mellan 1985 och 2004), vilket kan bero på en strävan från landstingen att föra över läkemedel 

från recept till slutenvård (Socialstyrelsen, 2005 s.14). Det verkar dock som om den tidigare 

trenden med årliga kostnadsökningar på omkring 10 procent har brutits.  

 

 

Figur 2 Kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen inklusive kostnadsfria förbrukningsartiklar och 
livsmedel, medelvärde för den senaste tolvmånadersperioden. 
 
Källa: Socialstyrelsen, 2005 

 

Ökade läkemedelskostnader ska dock inte ses som ett problem i sig själv, så länge resurserna 

används kostnadseffektivt. Faktum är att, rätt använt, kan läkemedel sänka de totala 

kostnaderna för behandling (Henriksson m.fl, 1999). Detta eftersom nya läkemedel kan 

ersätta en annan dyrare behandlingsform, tex en operation, eller leda till snabbare tillfriskning 

och därmed minskade sjukskrivningskostnader. En negativ utveckling av 

läkemedelskostnaderna behöver alltså inte vara negativt om det istället leder till ökad hälsa 

och bättre välstånd för befolkningen.  
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2.2 Faktorer som påverkar läkemedelskostnaderna  
 

2.2.1 Nya läkemedel 
 

Den största orsaken till kostnadsökningar är förskjutningen i sortimentet, det vill säga en 

övergång från gamla, billiga läkemedel till nya och dyrare samt att nya läkemedel 

introduceras på områden som tidigare saknat läkemedelsbehandling (SOU, 2000 s.65). 

Läkemedelsindustrins marknadsföring är en starkt pådrivande kraft bakom den ökade 

läkemedelsförsäljningen som allt mer inriktas på marknadsföring av förebyggande läkemedel, 

av vilka många har höga priser samt används av en stor del av befolkningen under en lång tid 

(Melander & Nilsson, 2004).  Samtidigt minskar marknadsföringen och försäljningen av 

botande och lindrande läkemedel. Kliniska prövningar, som är undersökningar av läkemedels 

effekter, tyder dock på att den medicinska och ekonomiska nyttan är god vid 

sekundärpreventiv användning av läkemedel, d.v.s. i syfte att förhindra nya sjukdomsyttringar 

eller komplikationer hos patienter med tex. astma, diabetes eller hos personer som haft 

hjärtinfarkt. Den medicinska och ekonomiska nyttan är däremot låg vid primärpreventiv 

läkemedelsanvändning, d.v.s. hos friska personer med någon riskfaktor som exempelvis 

måttligt höjt blodtryck. Anmärkningsvärt är därför det faktum att blodtrycks- och 

kolesterolsänkande läkemedelsandelar dominerar bland de förebyggande läkemedlen inom 

såväl marknadsföring och nyintroduktioner, som försäljningsvärde och försäljningsvolym. 

Marknadsföringen är särskilt intensiv för de dyraste medlen och dessa dominerar också 

försäljningen.     

 

2.2.2 Demografiska förhållanden 
 

Åldersfördelning är ytterligare en faktor som anses påverka läkemedelskostnadernas 

ökningstakt. Studier (Anell m.fl, 1998 s.24-25) visar på en mycket ojämn fördelning av 

läkemedelskonsumtionen i Sverige, där den äldre delen av befolkningen (65-) står för cirka 40 

% av de receptförskrivna läkemedlens kostnader. Den högre läkemedelskonsumtionen av de 

äldre beror delvis på att incidensen för de flesta sjukdomar ökar med åldern. Det ska dock 

påpekas att snedfördelningen är betydligt mer påtaglig inom den slutna vården. Under 1991 

svarade åldersgruppen 65 år och äldre för cirka 75 % av slutenvårdskostnaden, en andel som 

 11



visat sig öka under 90-talet. Enligt befolkningsprognoser kommer de äldres andel av 

befolkningen att öka, vilket kommer att förstärka skevheten i läkemedelskonsumtionen 

ytterligare (Henriksson m.fl, 1999 s. 15). Det är dock omdiskuterat huruvida skevheten i 

konsumtion med avseende på ålder påverkar läkemedelskostnaderna. Enligt en rapport från 

NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, (Nilsson, 2000) påverkar en ökande andel äldre 

läkemedelskostnaderna obetydligt. Där framhålls istället användningen av nya dyrare 

läkemedel som förklaring till de ökade kostnaderna.  

 

2.2.3 Ytterligare faktorer som påverkar läkemedelskostnaderna 
 

Läkemedelsrelaterad sjukdom kostar samhället stora summor varje år. En stor del av dessa 

sjukdomar beror på bristande följsamhet av patienter men de beror även på felaktig 

ordination. Studier visar till exempel att hälften av de mediciner som skrivs ut till 

långtidssjuka inte används (Ohlin, 2002).  

 

Priser på läkemedel kan också tänkas påverka kostnaderna. I en svensk kontext har dock 

priser inte påverkat de totala kostnaderna nämnvärt (SOU, 2000). Den genomsnittliga 

prisökningen var mot slutet av 1990-talet cirka 0,5 procent. Även volymförändringar kan 

bidra till högre läkemedelskostnader. Förändringar i volym kan mätas med definierad 

dygnsdos (DDD), som är genomsnittsdos vid huvudindikation för en vuxen. Under 1990-talet 

ökade volymen med i genomsnitt 3,5 procent, då volym är mätt som DDD. Orsaker tros vara 

en ökad förbrukning av befintligt sortiment och att användningsområdet för det befintliga 

sortimentet vidgats.  

 

2.3 Reformer på läkemedelsmarknaden 
 

Under slutet av 90-talet och början på 2000-talet har ett antal reformer genomförts i syfte att 

effektivisera läkemedelsmarknaden samt att dämpa läkemedelskostnadernas ökningstakt. Här 

ges en beskrivning av de viktigaste av dessa samt en kort redogörelse för vilken påverkan de 

haft på de totala läkemedelskostnaderna. 
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1997 

• Höjning av patientavgifterna  

De höjda patientavgifterna hade en tydlig, men kortvarig inverkan på läkemedelskostnaderna 

(Anell & Persson, 2005). Den förestående reformen gjorde att patienter hamstrade läkemedel 

mot slutet av 1996 vilket ledde till en nedgång i försäljningen av läkemedel 1997.  

 

• Parallellhandel  

Parallellimport innebär att en vara som är patenterad, varumärkesskyddad eller som på annat 

sätt är skyddad av immateriella lagar importeras via andra distributionskanaler än de som 

auktoriserats av innehavaren. Den grundläggande drivkraften bakom parallellhandel är de 

prisskillnader som finns i de europeiska länderna. Dessa prisskillnader kan härröras från 

nationella prisregleringar, men även skillnader i patentsystem, betalningsförmåga och 

konkurrens. Parallellhandel med läkemedel innebär att ett företag importerar 

originalläkemedel från ett europeiskt land där priserna är lägre än i Sverige. Därefter 

ompaketeras läkemedlet och företaget ser till att förpackningar och bruksanvisningar 

motsvarar de svenska kraven. Företag som ägnar sig åt handel med läkemedel bedriver ingen 

egen forskning eller tillverkning.  

 

Studier om parallellhandelns effekter i Sverige visar att priser på de läkemedel som utsatts för 

konkurrens sjönk med cirka 4 procent (Ganslandt & Maskus, 2004). I ett försök att uppskatta 

hur mycket samhället tjänar på parallellhandel visar Persson m.fl. (2001) att kostnaderna för 

magsårsrelaterade läkemedel skulle vara 188 miljoner kronor högre om inte parallellhandeln 

funnits. Parallellimport innebär dock inte enbart positiva effekter som sänkta priser, utan det 

medför också merkostnader för apoteken i form av arbetstid som går till information, 

lagerhållning och hantering av restnoteringar. År 2000 svarade parallellimporterade 

läkemedel i Sverige för 8.6 procent av den totala försäljningen av läkemedel.  

 

1998 

• Decentralisering av läkemedelsförmånen 

Läkemedelsreformen 1998 innebar en överföring av kostnadsansvaret för 

läkemedelsförmånen från staten till landstingen. Landstingens kostnader för 

läkemedelsförmånen finansieras genom ett särskilt statsbidrag, som till stor del grundas på 

invånarnas ålders- och könsfördelning samt socioekonomiska faktorer.  Syftet med 

decentraliseringen var att skapa incitament för landsting och förskrivare att dämpa 
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kostnadsutvecklingen av läkemedel samt att förbättra läkemedelanvändningen. Innan denna 

decentralisering betraktades öppenvårdsläkemedel i stort sett som en fri tillgång och 

incitamenten till kostnadseffektivitet och kostnadskontroll var svaga (Nordling m.fl, 2003 

s.11). Ytterligare argument för decentraliseringen var att ett samlat kostnadsansvar även 

skapar bättre förutsättningar för avvägningar mellan olika behandlingar och därmed till ett 

bättre utnyttjande av de samlade resurserna.  

 

Landstingen har utvecklat olika modeller för hur kostnadsansvaret ska vara fördelat. 

Skillnaderna mellan olika landsting avser främst vilken nivå ansvaret ligger på, formen för 

ansvaret och vilka typer av läkemedel som kostnadsansvaret ska täcka. Några landsting har 

som exempel ett primärvårdsbaserat kostnadsansvar, vilket innebär att primärvården har 

huvudansvaret för kostnaderna för läkemedel, medan kostnadsansvaret hos andra landsting är 

centraliserat. Få landsting har valt decentralisering av kostnadsansvar till kliniknivå vilket kan 

bero på en stark motvilja bland förskrivare att acceptera detta kostnadsansvar (Anell & 

Persson, 2005). Det krävs dock att förskrivare är villiga att acceptera kostnadsansvar för att 

decentraliseringen ska leda till en mer kostnadseffektiv förskrivning. Förskrivare behöver 

alltså en förmåga att kunna använda ekonomiska beslutskriterier samt ett allmänt 

kostnadsmedvetande. En enkätstudie (Jansson & Anell, 2004) bland förskrivare visar dock att 

terapeutiska effekter, biverkningar och förutsättningar för följsamhet till ordination upplevs 

som de allra viktigaste beslutskriterierna och att först därefter övervägs ekonomiska 

beslutskriterier. Studien visar också att förskrivare i landsting med primärvårdsbaserat 

kostnadsansvar tenderar att uppvisa en mer positiv attityd till kostnadsansvar och 

kostnadstänkande, men att ekonomiska kriterier även bland dessa förskrivare kommer i andra 

hand.  

 

2002 

• Generisk substitution 

Ett generiskt läkemedel är ett läkemedel som har samma beredningsform och som innehåller 

samma mängd aktiv substans som ett tidigare godkänt läkemedel med dokumenterad 

medicinsk ändamålsenlighet. Sedan generisk substitution infördes 2002 är apotekare skyldiga 

att byta ut patientens läkemedel mot den billigaste generiska kopian eller mot ett 

parallellimporterat läkemedel. Läkare kan dock explicit ange att ett sådant utbyte inte får ske 

men även patienten kan motsätta sig ett utbyte om hon är villig att betala mellanskillnaden av 

orginalläkemedlet och den generiska kopian. Andersson m.fl. (2005) visar i sin studie över 
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hur reformen har implementerats i Västra Götalands regionen att generisk substitution 

accepterats av förskrivare men att patienter tenderar att föredra orginalläkemedel. Enligt 

denna studie uppnås cirka 60 procent av de totala möjliga besparingarna vilket visar att 

generisk substitution kan bidra med ytterligare kostnadsbesparingar.  

 

• Läkemedelsförmånsnämnden 

När den nya läkemedelsförmånen trädde i kraft inrättades Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, 

en ny läkemedelsmyndighet. LFN ansvarar för beslut om subventionering och prisreglering av 

läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen. De har också till uppgift att gå 

igenom det befintliga läkemedelssortimentet och kan besluta att ett läkemedel eller en annan 

vara som ingår i läkemedelsförmånen inte ska göra det längre. Ett läkemedel måste uppfylla 

vissa grundkrav för att det ska bli subventionerat, däribland måste ett läkemedel visa sig vara 

kostnadseffektivt. Före reformen av läkemedelsförmånen hade Riksförsäkringsverket ansvar 

för prisreglering av läkemedel inom förmånssystemet. Ett läkemedel ingick i förmånen sedan 

det godkänts för försäljning och fått ett pris fastställt. Den främsta kritiken mot det gamla 

systemet har varit att nya läkemedel mer eller mindre automatiskt införts i 

läkemedelsförmånen.  
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3. Läkemedelskommittéer  
 

 

Här ges en beskrivning av läkemedelskommittéerna; varför de kom till och vad syftet med 

deras verksamhet är samt hur de är organiserade. Mot slutet av kapitlet ges en 

sammanfattning av två studier som undersökt förskrivares inställning till kommittéerna och 

en kort diskussion förs om kommittéernas eventuella påverkan på förskrivare.  

 

 

3.1 Läkemedelskommittéernas uppkomst och syfte 
 

Förskrivare ställs systematiskt inför val mellan olika behandlingsformer och val mellan 

läkemedel. Det är förskrivarens ansvar att se till så att patienten får rätt behandling, rätt 

läkemedel samt att patienten använder läkemedel på rätt sätt. Förskrivarens roll för 

läkemedelsanvändningen är således central. Kunskapsmassan om läkemedel är dock komplex, 

omfattande och förändras kontinuerligt då nya läkemedel ständigt kommer till. Det skulle vara 

svårt för varje enskild förskrivare att på egen hand ta del av det stora informationsflödet. 

Läkemedelsindustrin är en stor informationskälla för förskrivare. Den har ett starkt 

affärsmässigt intresse av att informera och påverka förskrivare, vilket troligen har medfört en 

tendens att förskriva nya dyra läkemedel istället för äldre och billigare (SOU, 1995 s.235). 

Som motvikt till läkemedelsindustrins information finns läkemedelskommittéerna som står för 

en producentobunden informationskanal. De första läkemedelskommittéerna kom till under 

60-talet och hade som uppgift att utvärdera läkemedelssortimentet i syfte att rensa ut 

läkemedel med bristfällig dokumentation. Sedan dess har utvecklingen sett olika ut i landet 

men de flesta läkemedelskommittéerna har allt mer kommit att syssla med producentobunden 

läkemedelsrekommendation. Mot denna bakgrund utarbetades i Hälso- och 

sjukvårdsutrednings förslag ”Reform på recept” (SOU, 1995:122) bland annat ett förslag till 

lag om läkemedelskommittéer. Genom läkemedelskommittéerna skulle varje landsting 

garanteras en producentobunden informationskälla som verkade som utbildare och stöd till 

förskrivare.  Skälet till att man valde en lokal, landstingsbaserad verksamhet framför en 

rikstäckande rekommendationsverksamhet var att det skulle vara möjligt att ta hänsyn till de 

resurser som finns inom varje enskilt landsting, vilka gränsdragningar som görs mellan olika 
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vårdnivåer samt hur sjukvårdsorganisationen ser ut då rekommendationerna ska omsättas i 

praktiken (Socialstyrelsen, 2004 s.17).  

 

Lagen om läkemedelskommittéer trädde i kraft den 1 januari 1997, och innebär att det i varje 

landsting ska finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Varje landsting bestämmer hur 

många kommittéer som ska finnas och vilket organ som ska tillsätta kommittémedlemmarna. I 

de flesta landstingen finns numera en läkemedelskommitté med undantag från de stora 

regionerna (Stockholmsläns landsting, Region Skåne och Västra Götaland) där flera 

kommittéer finns. I Stockholmsläns landsting och Region Skåne är kommittéerna 

underordnade ett övergripande organ. Kommittéernas verksamhetsområde omfattar både 

öppen och sluten vård. Vidare ska läkemedelskommittéerna enligt denna lag (1996:1157), 

genom sina rekommendationer, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning 

grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. De ska dessutom påpeka eventuella brister i 

läkemedelsanvändningen och erbjuda utbildning för att avhjälpa bristerna. Det påpekas även i 

lagen att kommittéerna ska samarbeta med varandra och med myndigheter, universitet och 

högskolor.  

 

3.2 Läkemedelskommittéernas verksamhet och organisation 
 

Målet för läkemedelskommittéernas verksamhet är att verka för en rationell, ändamålsenlig, 

säker och kostnadseffektiv användning av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där 

patienternas bästa beaktas (SOU, 1995 s.251). Ett viktigt redskap för att nå fram till dessa mål 

är utarbetandet av de årliga baslistorna, som listar rekommenderade läkemedel, samt att 

sammanställa terapirekommendationer. Läkemedelskommittéernas verksamhet bygger på att 

förankra dessa rekommendationer hos förskrivare genom att bedriva fortbildnings- och 

informationsverksamhet. Sedan generisk substitution infördes 2002 har rekommendation av 

specifika läkemedel minskat i betydelse och kommittéernas verksamhet har mer blivit inriktad 

mot terapirekommendationer (Anell & Persson, 2005).  

 

En utredning från Socialstyrelsen (2004) syftade till att kartlägga läkemedelskommittéernas 

verksamhet och organisation. Resultatet visade att kommittéerna år 2002 bestod av i medeltal 

14 medlemmar. Ledamöterna var vanligen allmänläkare och specialistläkare, mer ovanliga 

professioner var hälsoekonomer, informatörer och beteendevetare. Ledamöterna valdes 
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vanligen genom att kommittén utsåg eller tillfrågade lämpliga personer med intresse för 

läkemedelsfrågor. Därutöver har läkemedelskommittéerna ett antal så kallade terapigrupper 

(andra namn förekommer, som exempelvis expertgrupper) knutna till sig. Terapigruppernas 

medlemmar har ingående kunskaper inom ett specifikt område, tex. hjärt- och kärlsjukdomar 

eller diabetes. Dessa terapigrupper utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling 

inom respektive terapiområde som sammanställs i en gemensam baslista. Det är dock 

vanligtvis kommittén som tar det formella beslutet om hur baslistan ska se ut. Därefter är det 

läkemedelskommitténs uppgift att se till så att denna information når förskrivare samt att följa 

upp förskrivningen för att se hur rekommendationerna efterföljs. Läkemedelskommittéerna 

arbetar inte enbart med utbildning och information kring rekommendationer av läkemedel 

utan anordnar även i viss mån information för allmänheten och kan ha utbildningar med 

varierande teman, som exempelvis läkemedelshantering, och även engagera sig i upphandling 

av läkemedel.  

 

3.3 Läkemedelskommittéernas påverkan på förskrivare 
 

En viktig frågeställning är om läkemedelskommittéernas arbete påverkar förskrivningen av 

läkemedel på ett positivt sätt. Här ges en kort sammanställning av resultatet av två studier som 

har undersökt just denna sak. NEPI genomförde år 2000 en enkätundersökning om 

allmänläkares attityder till läkemedelskommittéernas rekommendationer (Melander & 

Nilsson, 2001). Resultaten var mycket positiva ur kommittéernas synvinkel, hela 90 procent 

angav att de följde kommitténs rekommendationslista och ungefär lika stor andel angav att de 

kände till rekommendationerna och hade ett stort eller mycket stort förtroende för sin 

kommitté. Vid en jämförelse mellan attityder och faktiska förskrivningskostnader framgick att 

man inte kunde finna något samband mellan uppgifterna om kännedom om 

rekommendationslistan, uppgiven följsamhet gentemot den, förtroendet för kommittén och de 

faktiska förskrivningskostnaderna. Studien gick också ut på att jämföra attityder mot fyra 

ekonomiskt viktiga läkemedel, hypertonipreparaten Seloken ZOC och Tenormin respektive 

magsårspreparaten Losec och Lanzo, gentemot den faktiska förskrivningen av dessa. I 

enkäten uppgav förskrivarna att de föredrog de billigare Tenormin och Lanzo, men den 

faktiska förskrivningen visade snarare på motsatsen.  
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År 2001 gjordes en liknande enkätundersökning vid Företagsekonomiska institutionen, 

Stockholms Universitet (Socialstyrelsen, 2004 s.43). 3025 läkare besvarade enkäten som 

undersökte läkares attityder till läkemedelskommittéerna. Närmare 80 procent uppgav att de 

hade ett stort förtroende för kommittéerna och cirka 70 procent angav att 

rekommendationerna klart påverkade deras arbete. Generellt sett var de landstingsanställda 

läkarna mer positivt inställda än de privatanställda läkarna. Vidare var allmänläkarna mer 

positiva än specialistläkarna.   

 

Resultaten av dessa studier visar sammantaget på att läkemedelskommittéerna accepterats av 

förskrivarna. Kommittéernas faktiska inverkan på förskrivare i en beslutssituation är dock 

svår att få en verklig uppskattning om. Det kan vara så att svaren av en enkät skiljer sig från 

handlingar i en verklig beslutsituation, något som framkommer då NEPI jämför resultaten av 

enkäten med den verkliga förskrivningen.  
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4. Hälsoekonomiska utvärderingar  
 

 

Denna del inleds med en beskrivning av hälsoekonomiska utvärderingar där det kort 

redogörs för framväxten och syftet med dessa. Därefter redogörs för tre olika 

utvärderingsmetoder; cost-benefit analys, cost-effectiveness analys och cost-utility analys. 

Dessa beskrivs utifrån vilka problem och möjligheter som finns i en beslutssituation.  

 

 

 

Behovet av att effektivisera sjukvården kan bland annat ses som ett resultat av stigande 

kostnader och att den lägre ekonomiska tillväxten gjort att sjukvårdens resurser inte har 

kunnat fortsätta öka i samma takt som tidigare (Anell m.fl, 1998 s.61). Dessutom har den 

snabba utvecklingen av behandlingsmetoder och medicinsk teknik lett till ett ökat behov av att 

prioritera mellan behandlingar och patientgrupper. Sammantaget har detta lett till större 

intresse av att ta hänsyn till både effekter och kostnader av olika läkemedel kontra olika 

behandlingsstrategier. Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att jämföra olika alternativ 

för att utröna vilket av dessa som är att föredra ur samhällets synvinkel. Utvärderingarna kan 

alltså ses som ett redskap att använda till avvägningar mellan sjukvårdens resurser.  

 

De första hälsoekonomiska utvärderingarna gjordes under mitten av 1970-talet (Levin, 1999). 

Metoderna var då outvecklade och det ställdes inga höga krav på datamaterial och 

studieuppläggning, vilket innebar att utvärderingarna främst gjordes på grundval av 

akademiska intressen och syften. Under 1980-talet upptäckte även läkemedelsindustrin 

hälsoekonomin och såg en möjlighet att utnyttja vetenskapen i marknadsföringssyfte, genom 

att kunna påvisa att sitt läkemedel både hade en högre medicinsk effektivitet och att det 

sparade pengar. Dessa utvärderingar baserades dock på en mycket tveksam metodologi. Sedan 

dess har metoderna utvecklats och förbättrats och antalet publicerade studier är idag mycket 

stort.  

 

Medicin är ett komplext område där det vid kliniska prövningar inte alltid är lätt att följa 

sambanden mellan orsak och effekt (Levin, 1999). Detta gör att man vid kliniska prövningar 

tvingas förenkla verkligheten genom att kontrollera alla faktorer och sedan studera en 
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parameter och dess effekter, givet de speciella omständigheterna. Resultatet blir en förenkling 

av den komplexa verklighet som läkemedlet är satt att studera. Idén med hälsoekonomiska 

utvärderingar är den motsatta, hänsyn ska tas till alla effekter läkemedlet för med sig. Det kan 

alltså röra sig om allt från de hälsoförändringar som sker till alla olika former av kostnader 

som uppkommer. Först när alla kostnader och intäkter vägts mot varandra är det meningsfullt 

att uttala sig om ett läkemedel är värt att använda. Hälsoekonomi är alltså ett komplicerat 

område vilket till stor del beror på komplexiteten både från den medicinska och från den 

ekonomiska utgångspunkten.  

 

Hälsoekonomiska utvärderingar har flera andra användningsområden förutom att vara ett 

underlag vid terapirekommendationer för läkemedelskommittéerna. Statliga myndigheter som 

Socialstyrelsen och SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) använder sig av dessa 

utvärderingar när de utarbetar behandlingsriktlinjer för olika sjukdomar. Även LFN använder 

hälsoekonomiska utvärderingar då de ska avgöra om ett läkemedel ska ingå i 

läkemedelsförmånen eller inte. Utvärderingarna skulle också kunna användas direkt av ett 

sjukhus, en klinik eller en vårdcentral vid val mellan olika behandlingar i syfte att använda 

resurserna så effektivt som möjligt (Anell m.fl, 1998 s.63).  

 

4.1 Cost-benefit analys 
 

I en cost-benefit analys mäts både kostnader och intäkter i monetära termer. Kostnader och 

intäkter mäts alltså i samma enheter vilket möjliggör jämförelser inte bara inom hälsovård 

utan även inom andra sektorer av samhället. En behandling ökar välfärden om intäkterna 

överväger kostnaderna. Vanligt är att behandlingar rankas genom en intäkt/kostnads kvot, där 

behandlingar med högre kvot innebär större samhällelig nytta. Ett stort problem med cost-

benefit analys är svårigheten att sätta ett monetärt värde på hälsa. De tre huvudsakliga 

metoderna för att uppskatta detta monetära värde är humankapitalmetoden, revealed 

preferences och contingent valuation (se t.ex. Drummond m.fl, 2005 för en utförlig 

beskrivning). Inom contingent valuation används willingness to pay och willingness to accept 

för att estimera individers betalningsvilja för en viss behandling. På grund av de etiska 

hindren, som svårigheten att mäta hälsa monetärt, med cost-benefit analys har få studier där 

denna metod använts publicerats (Kobelt, 2002 s.94).  
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Beslutsfattare har till uppgift att allokera resurser inom en given budget. Idealt har 

beslutsfattare flera olika alternativ att välja mellan och med hälsoekonomiska utvärderingar 

kan en avvägning ske om vilken behandling som bör användas. Cost-effectiveness analys och 

cost-utility analys (dessa båda metoder beskrivs nedan) lämpar sig mycket bra för dessa 

avvägningar då ett effektivitetsmått är klart angivet, exempelvis antal vunna QALYs eller 

antal vunna levnadsår, och då det finns fullständig och komplett data över alternativen. Det är 

dock oftast så att det i en beslutssituation diskuteras en behandling i taget, få i taget eller så 

finns inte kompletta data över alla alternativen. I dessa situationer har cost-benefit analys en 

fördel gentemot cost-effectiveness och cost-utility analys (Drummond m.fl, 2005 s.212).  

 

4.2 Cost-effectiveness analys 
 

Denna utvärderingsmetod används då ett klart mål finns och problemet är att finna den 

effektivaste behandlingen för att nå detta mål. Kostnadseffektiviteten räknas ut genom att dela 

skillnaderna i kostnader mellan två behandlingar med skillnaderna mellan dess effekter och 

resultatet redovisas som en kvot. Effekter mäts som exempelvis antal sparade liv eller antal 

botade patienter. Cost-effectiveness analys lämpar sig bäst till jämförelse av behandlingar av 

samma sjukdom. Flera faktorer påverkar cost-effectiveness kvoten vilket innebär svårigheter 

för beslutsfattare att tolka resultaten (Drummond 2005, s. 333). Demografi och epidemiologi 

har stor betydelse för hur kostnadseffektiv en behandling kan visa sig vara. I länder som har 

en stor andel av befolkningen med en viss sjukdom får behandlingen betydligt bättre 

kostnadseffektivitet än i ett land med mindre andel sjuka. Det är därför viktigt att hänsyn tas 

till var och till vilken patientpopulation den kostnadseffektiva behandlingen riktar sig till. 

Även relativa priser på sjukvård påverkar kostnadseffektiviteten för en viss behandling. Detta 

innebär att om de relativa priserna på ett visst läkemedel skiljer mellan länder så kommer 

även den relativa kostnadseffektiviteten att skilja. Det är dock så att priser inte alltid 

reflekterar alternativkostnaderna. Det är alltså inte självklart att rättfärdiga ett dyrt men 

effektivt läkemedel på grundval av att detta resulterar i besparingar av exempelvis 

operationer.  
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4.3 Cost-utility analys 
 

Cost-utility analys är en form av cost-effectiveness analys, men där det i beräkningarna tas 

hänsyn till både livskvalitet och livslängd. Detta görs genom att en viss behandlings effekter 

på individens livskvalitet vägs samman med individens chanser att överleva vid den givna 

behandlingen. Flera mått finns som tar hänsyn till båda dessa variabler, såsom healthy year 

equivalent (HYE), disability adjusted life year (DALY) och quality adjusted life year 

(QALY). QALY är det mått som använts överlägset mest (Kobelt, 2002 s.75). QALY’s 

räknas ut genom att väga samman antal år i livet med ett kvalitetsmått som representerar 

individers eller samhällets värdering av olika hälsotillstånd, på en skala mellan 1 (perfekt 

hälsa) och 0 (död). Resultatet av en cost-utility analys redovisas som kostnad per QALY. De 

vanligaste metoderna för att räkna ut dessa kvalitetsmått är standard gamble, time trade-off 

och visual analogue scales (se t.ex. Drummond m.fl, 2005 för en utförlig beskrivning).  

 

Cost-utility analys har den fördelen att beslutsfattare kan göra avvägningar, baserade på 

kostnadseffektivitet, mellan behandlingar för olika sjukdomar. För beslutsfattare, som 

behöver jämföra olika insatser, innebär detta förbättrade möjligheter till prioriteringar inom 

budgeten (Kobelt, 2002 s.75).  
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5. Resultat  
 

 

I detta avsnitt redovisas resultatet av enkätsvaren. Inledningsvis beskrivs kommittéernas syfte 

och hinder för att uppnå detta som följs av en redogörelse av kommittéernas inställning till 

ekonomiska beslutskriterier samt de viktigaste informationskällorna. Därefter redogörs för 

kommittéernas användning av hälsoekonomiska utvärderingar och attityder till dessa samt 

kommittéernas utbildning och kunskap.  

 

 

Som en inledande fråga ombads respondenterna ange vilka professioner som fanns 

representerade i sin kommitté. Figur 3 visar resultatet. Medicinisk expertis dominerar, endast 

fem kommittéer har hälsoekonomisk expertis. I gruppen ”annan profession” förekommer 

tandläkare, barnmorska, administratör och ekonom.  
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Figur 3 Professioner i läkemedelskommittéerna 

 

5.1 Läkemedelskommittéernas syfte 
 

Respondenterna ombads att ange vilket det huvudsakliga syftet med kommitténs verksamhet 

är. Beskrivningar som att kommittén arbetar för en effektiv, säker, rationell och 

kvalitetsförhöjande läkemedelsanvändning har alla respondenter angett. Det framgår tydligt 
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att kvalitetshöjande insatser är viktiga för kommittéernas arbete. Även kommitténs roll som 

fortbildare och informatör av rekommendationslistan nämns ofta samt att de har som syfte att 

verka rådgivande till beställarorganisation, producentorganisation och förskrivare inom 

landstinget. Många kommittéer har dessutom angett att de verkar för en kostnadseffektiv 

användning av läkemedel, som en del av det huvudsakliga syftet.  

 

De största hindren för kommittén att uppfylla sitt syfte kan delas in i fyra kategorier. 1 

Resurser och ekonomi. Kommittéerna menar att brist på resurser och snäva ekonomiska 

ramar hindrar dem från att uppfylla sitt huvudsakliga syfte. Problemet att rekrytera 

informationsläkare och annan medicinsk expertis bedöms som allvarlig. 2 Tidsbrist. Här 

nämns både tidsbrist inom kommittén och förskrivares tidsbrist. Att informera och utbilda tar 

tid för kommittéerna, men det tar även tid för förskrivare att skapa förståelse för ny vetenskap. 

Respondenterna menar att, delvis på grund av tidsbristen, är denna typ av information inte 

prioriterad av förskrivare. Det bedöms också rent allmänt vara svårt att förändra förskrivares 

beteenden. 3 Uppföljning. Vissa kommittéer menar att ingen, eller dålig, systematisk 

uppföljning av det medicinska resultatet av läkemedelsanvändningen utförs. Kunskapen om 

uppföljningsinstrument bedöms vara för dålig och att det i viss mån saknas 

utvärderingsinstrument. Det råder dock viss tvetydighet om det är ett hinder för kommittén 

eller ett hinder för landstingets övergripande syfte. En kommitté menar att 

verksamhetsledningen är ansvarig för att följa upp och rätta till ickerationell och 

resursslösande förskrivning. 4 Läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin har stora 

informationsresurser i jämförelse med kommittéerna vilket bedöms som ett problem.   

 

5.2 Beslutskriterier 
 

I figur 4 listas betydelsen av olika beslutskriterier vid terapirekommendationer efter sjunkande 

medelvärden. Beslutskriteriet ”terapeutiska effekter” har alla kommittéer sett som mycket 

viktigt. Även läkemedels potentiella biverkningar anses vara viktigt och den låga 

standardavvikelsen tyder på att kommittéerna är eniga om att detta. Resultat visar att kriterier 

som innefattar läkemedlets effekter bedöms som mest viktiga vid val av preparat. Att dessa 

kriterier hamnat i topp är säkert ett resultat av kommittéernas grundläggande syfte med sin 

verksamhet – att verka för en säker läkemedelsanvändning. Dessutom är det ett självklart mål 

att patienterna inom landstinget ska få en så bra och effektiv medicinering som möjligt.  
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Vid en jämförelse av de ekonomiska kriterierna bedöms ”kostnadseffektivitet” som det mest 

betydelsefulla. ”Läkemedlets påverkan på de totala samhällskostnaderna” rankas högre än 

”läkemedlets påverkan på landstingets totala kostnader”. Det bör dock läggas märke till den 

höga standardavvikelsen för ”läkemedlets påverkan på de totala samhällskostnaderna”. Detta 

tyder på att kommittéerna arbetar utifrån olika kostnadsperspektiv, det vill säga att vissa ser 

det som sin uppgift att handha med samhällets resurser medan andra inte ser detta som sin 

uppgift.  

 

Patienternas förutsättningar för följsamhet till läkares ordination tycks vara ganska viktigt vid 

val av preparat till rekommendationslistan. Detta beslutskriterium är betydelsefullt både ur 

säkerhetssynpunkt och av ekonomiska skäl. Som tidigare nämnts visar forskning att patienters 

bristande följsamhet kostar samhället och landstingen stora summor varje år (Ohlin, 2002). 

Följsamhet till läkares ordination är dessutom en förutsättning för god läkemedelsbehandling 

och för att minska risker för läkemedelsrelaterad sjukdom.  

 
  Antal Medelvärde Standardavvikelse

Terapeutiska effekter 27 5 0

Bieffekter 26 4,46 0,582

Kostnadseffektivitet 27 4,37 0,742

 
 

 

 

 

 Förutsättningar för 
följsamhet till ordination 26 3,81 0,895  

 Läkemedlets påverkan på de 
totala samhällskostnaderna 26 3,73 1,116  
 
Läkemedlets påverkan 
på landstingets totala 

 

 
kostnader 27 3,48 0,7   
Läkemedlets inköpspris 25 2,76 1,012  

Figur 4 Beslutskriterier rangordnade efter sjunkande medelvärden 

 

Läkemedlets inköpspris är det beslutskriterium som rankas minst viktigt. Även här är det värt 

att notera den höga standardavvikelsen. I vissa enkäter framkommer det att betydelsen av 

detta beslutskriterium varierar beroende på situation. En respondent beskriver att läkemedlets 

pris är helt avgörande vid fall då läkemedlen har likvärdig effekt och förväntad effektivitet, 

medan det i andra fall är underordnat kostnadseffektivitet och andra prioriteringsprinciper.  
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5.3 Informationskällor 
 

Respondenterna ombads uppge vilket underlag kommittén huvudsakligen använder vid urval 

av preparat till baslistan, genom att ange vilken informationskälla de använder sig av mest 

frekvent. Flera av respondenterna menade att det var svårt att svara konsekvent på frågan, 

varför endast en försiktig tolkning av resultatet kommer att göras. I gengäld jämförs resultatet 

av denna studie med resultatet av tidigare studier, vilket gör att en klar bild av kommittéernas 

användning av olika informationskällor ändå kan göras.  

 

I vissa enkätsvar är flera av alternativen markerade medan endast ett alternativ är markerat i 

andra svar. Att endast ett alternativ är markerat betyder inte att de andra informationskällorna 

inte används alls, därav svårigheten att jämföra användningen av källorna inbördes. Det 

alternativ som flest har uppgett som sin huvudsakliga informationskälla är dokument och 

information från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och LFN. Detta resultat stämmer 

överens med resultatet av tidigare studier (se Socialstyrelsen, 2004 och Anell & Svarvar, 

1998). Litteratur inom de specifika terapiområdena är den informationskälla som har fått näst 

flest röster, det är dock svårt att sluta sig till att denna informationskälla verkligen är den som 

näst flest använder som sin huvudsakliga källa. I Socialstyrelsens studie (2004) visar det sig 

att 70 procent använder genomgång av litteratur inom specifika terapiområden som underlag, 

vilket tyder på att det åtminstone är en viktig informationskälla. Utlåtande och värderingar 

från lokala specialister är ytterligare en informationskälla som är viktig, 81 procent har i 

Socialstyrelsens rapport angett att denna källa används vid urval av preparat till baslistan. 

Lika viktiga ansågs kommittéernas egna analyser och genomgångar av kliniska studier och 

andra vetenskapliga publikationer vara. Även i min enkätstudie har dessa båda 

informationskällor ansetts vara lika mycket använda, även om det som sagt föreligger vissa 

tolkningsproblem. Två respondenter har angett att de använder sig av hälsoekonomiska 

utvärderingar från andra källor än de som redan finns med som alternativ. Detta innebär 

givetvis inte att andra kommittéer inte använder sig av hälsoekonomiska utvärderingar från 

andra källor. Ingen har uppgett att produktinformation från tillverkaren huvudsakligen 

används vid urval av preparat. I Socialstyrelsens studie framkommer det dock att 58 procent 

använder denna källa, i denna studie handlar det inte om källan används huvudsakligen utan 

bara om den används överhuvudtaget. I Anell & Svarvars (1998) studie har 

produktinformation från tillverkaren fått ett snittbetyg på 2,58 på en skala från 1 (inte så 

viktig) till 5 (mycket viktig). I min enkätstudie menar en respondent att en dialog med 
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tillverkarna förs, men att denna typ av information är av mycket lägre dignitet än övriga 

källor.  

 

Urvalet av preparat till baslistan är en komplicerad process och där hänsyn tas till många olika 

informationskällor. Andra källor som används är bland annat andra kommittéers urval, FASS 

(förteckning över alla i Sverige godkända läkemedel), kollegor och lokal förskrivningsstatistik 

(Anell & Svarvar, 1998).  

 

En enkätfråga var avsedd för att ta reda på vilka informationskällor som används för specifikt 

hälsoekonomiska utvärderingar. Bortfallet på denna fråga var relativt stort, 19 procent har inte 

angett några källor. Resultatet visar att LFN och SBU även här står för en stor del av 

kommittéernas inhämtade information. Läkemedelsverket finns också angivet, men det verkar 

som om LFN och SBU dominerar bland de svenska informationskällorna. Några har angett ett 

antal internationella databaser och tidsskrifter. Dessa är Cochrane, Clinical Evidence, 

Pubmed, NICE, BMJ och EBM som alla är brittiska eller amerikanska databaser eller 

tidskrifter där medicinsk forskning sammanställts. Det är svårt att ge något entydigt svar på i 

vilken utsträckning de internationella databaserna används. Ett fåtal respondenter har explicit 

angett att de använder sig av dessa databaser, medan de flesta andra har angett att de använder 

sig av ”tidskrifter” eller ”databaser”. Möjligen är det internationella tidsskrifter och databaser 

de syftar på. Nämnvärt är att ingen respondent explicit angett att de använder sig av 

hälsoekonomiska tidskrifter, som exempelvis Health Economics eller Pharmacoeconomics, 

utan det är endast generella mediciniska tidskrifter namngetts (flera har angett BMJ som en 

källa).  Även industrin nämns som en källa för hälsoekonomiska utvärderingar.  

 

5.4 Användning av hälsoekonomiska utvärderingar  
 
 
För att försöka kartlägga användningen av hälsoekonomiska utvärderingar i kommittéerna 

ombads respondenterna ange om de någon gång använt dessa som beslutsunderlag. Drygt 70 

procent uppgav att de använde hälsoekonomiska utvärderingar vid beslut om 

terapirekommendationer. Den faktiska användningen tycks dock vara varierande. Några 

respondenter har angett att de använder hälsoekonomiska utvärderingar som en del av sitt 

beslutsunderlag men att det sker i begränsad omfattning. I andra kommittéer tycks 

användningen vara större, där det beskrivs att utvärderingarna används regelbundet. Några 
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respondenter har poängterat att de inte själva gjort några hälsoekonomiska utvärderingar utan 

att de använder utvärderingar gjorda av andra, däribland nämns LFN. En av de som angett att 

de inte använder hälsoekonomiska utvärderingar menar att dessa har saknats eller inte 

beaktats på grund av kommitténs inkompetens på området.    

 

5.5 Attityder till hälsoekonomiska utvärderingar 
 

I en öppen fråga ombads respondenterna ange vilka faktorer som av sin kommitté anses 

begränsa användandet av hälsoekonomiska utvärderingar. Bortfallet på denna fråga var lågt, 

endast 3 av 27 besvarade inte frågan. De faktorer som är mest förekommande kan delas in i 

tre övergripande områden. 1 Metodologiska ansatser. Resultatet visar att kommittéerna 

uppfattar hälsoekonomins metodologi som en stor begränsning. Den vetenskapliga 

osäkerheten bedöms som stor, något som uppfattas som att resultatet av en utvärdering kan 

styras. Kommittéerna verkar eniga om att allt för många antaganden görs samt att de 

hälsoekonomiska metoderna utgår från vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 

resultaten ska kunna användas i praktiken. Respondenterna menar också att den data 

utvärderingarna bygger på ofta är osäker samt svårtolkad. 2 Producenter. Många av de 

publicerade hälsoekonomiska utvärderingarna är beställda eller utförda av läkemedelsföretag. 

Detta upplevs som ett stort problem där kommittéerna menar att resultaten av dessa 

utvärderingar kan ifrågasättas, vilket också leder till att användningen av utvärderingarna 

begränsas. 3 Utbildning. Respondenterna uppger kommitténs bristande kompetens om 

hälsoekonomi som orsak till att hälsoekonomiska utvärderingar inte används i högre 

utsträckning.  

 

Respondenterna uppgav ett antal andra faktorer som ansågs begränsa användningen av 

hälsoekonomiska utvärderingar. Frånvaron av konkreta studier anpassad efter svenska 

förhållanden ansågs begränsande. En respondent menade att antalet publicerade studier var 

för få. De publicerade utvärderingarna ansågs också ofta sakna de rätta jämförelsekriterierna, 

såsom rätt jämförelsesubstans och rätt jämförelsedos. I vissa utvärderingar är läkemedlet 

jämfört med ett placebo och detta medför också en begränsning enligt kommittéerna. 

Ytterligare en öppen fråga syftade till att undersöka vilka faktorer som skulle öka 

användningen av hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag i kommittéerna. 19 

procent besvarade inte denna fråga. Några respondenter menade att ett tillrättakommande med 
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de faktorer som begränsar användningen av hälsoekonomiska utvärderingar skulle öka 

användningen av dessa, det vill säga att metoderna behöver utvecklas för att bli säkrare och 

bättre. Ett oberoende från läkemedelsindustrin bedöms som viktigt för att kunna öka 

användningen av utvärderingarna. Respondenterna menar att det är ett problem att alla 

publicerade utvärderingar visar att läkemedlet i fråga är kostnadseffektivt, det vill säga att 

resultaten upplevs som styrda.  

 

I denna fråga har fler respondenter nämnt kompetens och hälsoekonomisk utbildning än i 

frågan om vilka som var de begränsande faktorerna. Respondenterna menar att kompetensen 

och utbildningsnivån inom kommittén måste öka för att de i högre utsträckning ska kunna 

använda sig av de hälsoekonomiska resultaten. Vidare anser de att tillgång till en professionell 

hälsoekonom behövs för en ökad användning.  

 

Det tycks också vara viktigt att de hälsoekonomiska utvärderingarna utgår från svenska 

förhållanden. Flera respondenter menar att de skulle öka användningen av utvärderingarna om 

de tillhandahölls av svenska myndigheter som LFN, SBU och Socialstyrelsen. En helhetsbild 

eftersträvas också, där det tydliggörs vilka vinsterna och effekterna för samhället i praktiken 

skulle bli.  

 

5.6 Ledamöternas hälsoekonomiska utbildning 
 

Drygt 70 procent av kommittéerna uppgav att de genomgått någon form av hälsoekonomisk 

utbildning. Flera respondenter har dock angett att inte alla ledamöterna har fått utbildning 

utan det har varit enstaka ledamöter som har genomgått utbildningen i fråga. Respondenterna 

ombads att ange vad för typ av utbildning kommittén genomgått. Av detta framkom att IHE 

(Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi), Handelshögskolan i Stockholm och 

Läkemedelsverket är de institut som utbildat ledamöterna. Det mest förekommande var 

tvådagarskurser anordnade av IHE.  

 

Hälften av kommittéerna har anordnat hälsoekonomisk utbildning till förskrivare. Denna 

utbildning omfattar föreläsningar med inslag av enklare beräkningar, utbildning som syftar till 

att förstå grundläggande hälsoekonomiska begrepp och metoder samt utbildning anordnad av 

IHE.  
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Generellt sett verkar beslutsfattare sakna hälsoekonomisk utbildning i Europa. En europeisk 

studie (Hoffman m.fl, 2000), som innefattade nio länder, visar att endast 1/3 av 

respondenterna hade någon form av hälsoekonomisk utbildning, även om denna siffra 

varierade mycket mellan länder. Denna studie var inte speciellt riktad till 

läkemedelskommittéer, utan beslutsfattare definierades som läkare och beslutsfattare inom 

myndigheter, sjukhus och andra institutioner. I en svensk studie (Anell & Svarvar, 1998) som 

skickats ut till alla kommittéledamöter i Sverige visade det sig att drygt hälften, 52 procent, 

hade någon form av hälsoekonomisk utbildning 

 

5.7 Kunskap om hälsoekonomiska utvärderingsmetoder  
 

Respondenterna ombads att uppskatta sin läkemedelskommittés samlade kunskap om de 

hälsoekonomiska utvärderingsmetoderna cost-benefit analys, cost-effectiveness analys och 

cost-utility analys. Resultatet (figur 5-7) visar att de flesta anser att kommittén endast har 

begränsade kunskaper om alla tre utvärderingsmetoder, vilket troligtvis är ett resultat av den 

bristande hälsoekonomiska utbildningen. Vid en jämförelse av kunskapsnivån mellan de olika 

metoderna är cost-benefit analys den metod flest känner att de har goda kunskaper i. Detta 

skulle kunna vara ett resultat av att cost-benefit analys ibland omnämns som ett gemensamt 

namn på hälsoekonomiska utvärderingsmetoder (Hoffman m.fl, 2000). Litteraturstudier har 

även visat att flera av de publicerade cost-benefit analyserna inte innehåller någon ekonomisk 

analys i termer av kostnader och konsekvenser utan att de istället är rena kostnadsjämförelser 

(Drummond m.fl, 2005 s.212). Cost-utility analys är den i särklass minst kända metoden.   
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Figur 5 Cost-benefit analys            Figur 6 Cost-effectiveness analys 
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Figur 7 Cost-utility analys 

 
Hälsoekonomisk utbildning borde rimligtvis påverka kunskapen om hälsoekonomiska 

utvärderingsmetoder. För att kontrollera detta påstående utfördes t-test (5 % signifikansnivå) 

för att urskilja om det fanns signifikanta skillnader mellan kommittéer som genomgått 

hälsoekonomisk utbildning och kommittéer utan utbildning (se bilaga 2). Analysen visar att 

det bara finns signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller kunskap om cost-

effectiveness analys. Det faktum att hälsoekonomisk utbildning inte verkar påverka 

kunskapen om metoderna är kanske inte så konstigt med tanke på att majoriteten angett att de 

har begränsade kunskaper om alla utvärderingsmetoderna. Cost-benefit analys är den 

utvärderingsmetod som flest har givit omdömet ”har goda kunskaper”. Anledningen till att det 

inte går att påvisa signifikanta skillnader mellan grupperna vid denna utvärderingsmetod 

skulle kunna bero på de problem som tidigare nämnts, det vill säga att cost-benefit analys 

ibland nämns som ett samlingsnamn för alla hälsoekonomiska utvärderingsmetoder samt att 

många rapporter varit kostnadsjämförelser istället för ekonomiska analyser. Bristande 

hälsoekonomisk utbildning skulle alltså kunna vara en orsak till det relativt sett höga 

omdömet om denna metod. Denna statistiska analys ska dock tolkas med försiktighet, 

eftersom materialet är litet och inte helt lämpligt för denna typ av analys. Analysen bidrar 

dock till att förstärka påståendet att kunskapen om olika hälsoekonomiska metoder är 

bristande.  
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6. Diskussion och slutsatser 
 
 
Respondenterna menar att syftet med kommittéernas verksamhet delvis är att verka för en 

kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Kunskap om läkemedels hälsoekonomiska 

konsekvenser innebär en ökad möjlighet att använda vårdens begränsade resurser på bästa 

sätt, vilket innebär att hälsoekonomiska utvärderingar är ett viktigt redskap i kommittéernas 

strävan att uppfylla sitt syfte. Vad gäller attityder till hälsoekonomiska utvärderingar bekräftar 

resultatet av denna studie i stort sett vad liknande europeiska och amerikanska studier kommit 

fram till, det vill säga att metodologin som hälsoekonomiska utvärderingar bygger på upplevs 

som svår att förstå och att den hälsoekonomiska kompetensen bedöms som otillräcklig. 

Användningen av hälsoekonomiska resultat bland svenska beslutsfattare är däremot ett 

outforskat område. Resultatet av enkätstudien visar att utvärderingar används men oftast i 

begränsad utsträckning. Dessutom uppger kommittéerna att de endast har begränsad kunskap 

om hälsoekonomiska utvärderingsmetoder. Nedan diskuteras resultaten av enkäten utifrån vad 

som skulle kunna öka användningen av hälsoekonomiska utvärderingar som underlag till 

terapirekommendationer av svenska läkemedelskommittéer.  

 

Beslutskriterier som associeras med kliniska effekter samt kostnadseffektivitet ansågs vara 

viktigast vid beslut om preparat till baslistan. Bland de rent ekonomiska kriterierna rankades 

kostnadseffektivitet högst, följt av läkemedlets påverkan på de totala samhällskostnaderna. 

Därefter följde läkemedlets påverkan på landstingets totala kostnader och lägst betydelse gavs 

läkemedlets pris. Det är dock inte säkert att svaren återspeglar hur beslut verkligen fattas i en 

riktig beslutssituation, utan det ger endast insikt i vad respondenterna anser är viktigt. I en 

engelsk studie (Wally m.fl, 1997) som undersökte motsvarande uppfattningar bland rådgivare 

till förskrivare, visade det sig att en majoritet ansåg att kostnadseffektivitet, mätt som klinisk 

effekt alternativt besparingar inom andra delar av vården som kompensation för högre 

läkemedelskostnader, var relevanta ekonomiska kriterier i en ideal situation. Risk för 

budgetöverskridning och läkemedelspriser ansågs idealt sett inte vara viktigt. Samma frågor 

ställdes om vilka beslutskriterier som i praktiken var de mest centrala. Då visade det sig att de 

ekonomiska kriterierna rangordnades omvänt; läkemedelspriser och risk för 

budgetöverskridande vägde tungt medan kostnadseffektivitet i termer av besparingar inom 

andra delar av sjukvården rankades lågt. Det finns alltså viss risk för motsvarande skevhet 

mellan en ideal situation och faktisk situation även bland de svenska kommittéerna.   
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Som ytterligare exempel på att den betydelse respondenterna angett beslutskriterierna inte 

nödvändigtvis motsvarar hur ett beslut tas i praktiken kan nämnas att kriteriet ”läkemedlets 

inköpspris” har givits en låg betydelse, några respondenter menar dock att läkemedlets 

inköpspris är avgörande vid val mellan två behandlingar med lika effekt. Samma sak gäller 

för de informationskällor som används som beslutsunderlag. Betydelsen av olika 

informationskällor varierar också vilket respondenterna menar beror på att tillgången på de 

olika källorna varierar från situation till situation. Resultatet ger alltså endast en fingervisning 

om hur viktiga dessa kriterier och informationskällor är i en ideal situation, i praktiken 

varierar troligtvis betydelsen mellan olika situationer. 

 

Kriteriet ”läkemedlets påverkan på de totala samhällskostnaderna” har rankats högre än 

kriteriet ”läkemedlets påverkan på landstingets kostnader” vilket tyder på att kommittéerna 

föredrar ett brett samhällsperspektiv istället för att arbeta utifrån snäva ekonomiska ramar. Det 

verkar dock råda stor oenighet i frågan, vilket framgår av den höga standardavvikelsen för 

”läkemedlets påverkan på de totala samhällskostnaderna”. Hälsoekonomiska utvärderingar 

utgår från att alla kostnader och vinster tas med i beräkningen, oavsett var de uppstår. 

Läkemedlets påverkan på de totala samhällskostnaderna är med andra ord centralt vid dessa 

utvärderingar. De som rankat detta beslutskriterium lågt har troligtvis inte riktigt förstått 

hälsoekonomins teoretiska bakgrund eller har för lite kunskaper i ämnet för att kunna 

implementera detta perspektiv i beslutsprocessen. Ytterligare ett tecken på detta är att flera 

respondenter efterlyst en förklaring av vilka hälsovinster och kostnadsbesparingar som kan 

uppnås i praktiken genom att kommittén beaktar hälsoekonomiska utvärderingar.  

 

Resultatet visar att hälsoekonomiska utvärderingar är ett relativt vanligt inslag, 70 procent har 

angett att de använder dessa som underlag i beslutsprocessen, men att användningen av 

utvärderingarna varierar mellan kommittéerna. Även om kommittéerna uppger att de 

använder utvärderingarna är det är dock svårt att visa vilket reellt inflytande utvärderingarna 

har på själva beslutet. I jämförelse med tidigare europeiska studier tycks utvärderingar 

användas i högre utsträckning i svenska kommittéer än bland beslutsfattare generellt sett. Det 

ska dock tilläggas att tidigare studier undersökt beslutsfattare på olika nivåer, det vill säga 

både förskrivare och administrativ personal. Troligtvis är användningen av hälsoekonomiska 

utvärderingar bland svenska förskrivare inte heller särskilt omfattande.  
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Enkätsvaren ger intryck av att kommittéerna vanligtvis inte själva gör några utvärderingar 

utan använder av andra gjorda utvärderingar, främst av SBU och LFN. Detta framgår av att 

vissa har kommenterat att de inte gjort egna utvärderingar medan andra sagt att de inte 

använder utvärderingar i någon större omfattning. En respondent menade att en ekonomisk 

bedömning endast sker då två läkemedel bedöms som terapeutiskt och säkerhetsmässigt lika, 

den ekonomiska analysen består då av en ren prisjämförelse. Medverkan i ekonomisk analys 

är dock intimt förknippat med användning av resultaten (Hoffman m.fl, 2000). Om 

beslutsfattare medverkar i planering och utförande av hälsoekonomiska utvärderingar och 

dess resultat vänder sig direkt till beslutsfattarna själva är det mer troligt att resultaten 

påverkar. På så sätt skulle ledamöterna dessutom få metodologiska färdigheter. I nuläget 

föreligger det dock vissa resursproblem som hindrar kommittéerna att i större utsträckning 

själva göra hälsoekonomiska utvärderingar, eftersom det skulle kräva antingen tillgång till 

hälsoekonom eller mer utbildning. Flera respondenter har dock angett att de skulle vilja ha 

tillgång till hälsoekonom, vilket tyder på att det finns intresse och önskan om att kunna göra 

egna utvärderingar. Detta är också en fråga om vad kommittéerna egentligen ska göra. Är det 

tillexempel rimligt att alla kommittéer gör samma hälsoekonomiska utvärdering som i sin tur 

leder till samma rekommendation av läkemedel. Frågan har väckt debatt och handlar till stor 

del om läkemedelskommittéernas vara eller icke vara.  

 

Resultatet av enkäten tyder på att den hälsoekonomiska kompetensen i kommittéerna är 

bristande. Trots den höga andelen kommittéer, cirka 70 procent, som har en eller flera 

ledamöter som genomgått hälsoekonomisk utbildning anser sig de flesta kommittéer endast ha 

begränsade kunskaper om hälsoekonomiska utvärderingsmetoder. Den bristande kompetensen 

kan åtgärdas genom dels mer utbildning dels tillgång till hälsoekonom, men även genom att 

underlätta informationssökningen. Hoffman m.fl. (2002) föreslår i sin studie att databaser 

inför ett sorts rankningssystem för de publicerade hälsoekonomiska utvärderingarna. 

Utvärderingarna skulle på så sätt rankas efter kvalitet och validitet. Detta skulle underlätta 

arbetet för kommittéerna genom att synliggöra de mest relevanta utvärderingarna, vilket 

sparar tid och kanske även kompenserar för de bristande kunskaperna. Det bör dock tilläggas 

att det redan finns riktlinjer i form av olika checklistor (som BMJs riktlinjer) som är tänkta att 

vara ett redskap för att utvärdera kvaliteten på hälsoekonomiska utvärderingar. Att enbart 

förlita sig på en checklista vid utvärdering av kvalitet medför vissa begränsningar, eftersom 

en checklista oftast inte tar hänsyn till alla relevanta delar av en utvärdering (Kobelt, 2002 

s.111). Det finns också metodologiska riktlinjer som är riktade till dem som gör 
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utvärderingarna. En standardisering av metodologin skulle göra det lättare att identifiera 

utvärderingar som inte är baserade på en korrekt metodologi (Hoffman m.fl, 2000). Med hjälp 

av standardisering av metodologi och checklistor som analyserar utvärderingens metodologi 

skulle man kunna komma till rätta med en av de huvudsakliga anledningarna till att 

kommittéerna anser hälsoekonomiska utvärderingar begränsande. Det debatteras dock 

fortfarande om hur och vilken metodologi som bör användas, vilket gör det svårt att i nuläget 

utforma riktlinjer som accepteras av alla parter.  

 

Kommittéerna tycks eftersträva mer genomgångar av utvärderingar genomförda av svenska 

myndigheter som LFN, SBU och Socialstyrelsen. Detta är ett uttryck för att de publicerade 

utvärderingarna ofta är utförda utomlands och därmed inte anpassade efter svenska 

förhållanden. Studier har visat att kostnadseffektiviteten av ett visst läkemedel varierar 

osystematiskt mellan länder (Drummond m.fl, 2005 s.333), vilket givetvis medför en 

begränsning av användningen av hälsoekonomiska utvärderingar. Förutom att utvärderingarna 

bör tillhandahållas av svenska myndigheter menar kommittéerna att det är viktigt att de är 

lättillgängliga. Detta tyder på att spridningen av utvärderingarna har stor påverkan på dess 

användning. Det är därför viktigt att forskare förvissar sig om att deras resultat når 

användarna, genom att ta reda på vilka informationskällor beslutsfattare använder sig av men 

också genom att anpassa sina utvärderingar efter den sorten av beslut de är tänkta att vara 

underlag till. Resultatet av denna enkät visar att kommittéerna inhämtar hälsoekonomisk 

information från breda medicinska tidskrifter och databaser, även om den främsta 

informationskällan tycks vara svenska myndigheter som LFN och SBU. De svenska 

myndigheternas starka inflytande kan också ses som ett uttryck för att kommittéerna föredrar 

att någon utomstående gör dessa genomgångar och sedan förmedlar resultatet vidare. Detta 

skulle kunna innebära att användningen av hälsoekonomiska utvärderingar ökar när 

myndigheter har hunnit gå igenom fler terapiområden samtidigt som myndigheter också 

skulle kunna förbättra sina rutiner för förmedling av utvärderingar. 

 

Enkätsvaren visade på viss skillnad mellan faktorer som ansågs begränsa användningen av 

hälsoekonomiska utvärderingar och de faktorer som skulle öka användningen av dessa. Som 

begränsande faktorer framhölls hälsoekonomins vetenskapliga osäkerhet och det faktum att 

många antaganden görs, samt läkemedelsindustrins kraftiga inflytande. När respondenterna 

ombads ange vilka faktorer som skulle öka användningen av utvärderingarna framhölls istället 

resurser och utvärderingarnas tillgänglighet. De menade att kommitténs kompetens behövde 
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öka samt att tillgång till hälsoekonom önskades, men även att svenska myndigheter skulle 

tillhandahålla hälsoekonomiska utvärderingar i högre utsträckning. Skillnaderna i svaren 

beror säkert på frågornas karaktär, vad som skulle öka användningen syftar mer på vilka 

incitament som behövs medan faktorer som begränsar användningen syftar på 

hälsoekonomins begränsningar. Skillnaderna skulle också kunna bero på att respondenterna 

inte ville upprepa sig. Sammantaget ger de en klar bild över kommittéernas attityder till 

hälsoekonomiska utvärderingar.  

 

Kommittéerna har alltså identifierat ett antal orsaker till att hälsoekonomiska utvärderingar 

inte används i högre utsträckning, som till stor del tycks bero på hälsoekonomins 

metodologiska svagheter. Den bristande användningen skulle dock också kunna bero på att de 

rätta incitamenten för att beakta kostnadseffektivitet och samhällskostnader saknas, både i 

beslutsprocessen och då kommittén ska förmedla detta budskap till förskrivare. Exempelvis 

har flera respondenter påpekat att kommitténs verksamhet endast är rådgivande, vilket skulle 

kunna innebära minskade incitament till att ta hänsyn till kostnadseffektivitet som 

beslutskriterium. Det är därför viktigt att man med hälsoekonomiska utvärderingar kan visa 

hur läkemedelskostnader påverkar kostnaderna för andra sjukvårdsinsatser samt vilka 

hälsovinster som kan uppnås.  Hälsoekonomiska utvärderingar kan ses som ett redskap för att 

uppfylla kommitténs syfte, som delvis var att verka för en kostnadseffektiv 

läkemedelsanvändning. Det ska dock påpekas att ett antal hinder föreligger att uppnå detta 

syfte, som inte har med hälsoekonomiska utvärderingar att göra. Kommittéerna menade att 

brist på resurser och tid samt förskrivares ovilja att ta till sig denna typ av kunskap är hinder i 

verksamheten.  

 

Det är svårt att genom en enkät få en helt klar bild över den faktiska användningen och 

kunskapen om hälsoekonomiska utvärderingsmetoder. Intervjuer hade nog gett ett utförligare 

och tillförlitligare resultat eftersom det möjliggör mer utvecklade svar och beskrivningar. 

Vissa svar i enkäten var dessutom ganska svårtolkade, något som givetvis också försvårar 

analysen. Man kan också ifrågasätta svarens tillförlitlighet eftersom enkäten inte ger något 

uttryck för hur pass eniga ledamöterna inom kommittén är i frågorna. Det är möjligt att svaren 

blivit helt annorlunda om någon annan ledamot från kommittén besvarat enkäten.   

 

Denna enkätstudie bidrar med ytterligare insikt i attityder till och användning av 

hälsoekonomiska utvärderingar samt den hälsoekonomiska kunskapen bland de svenska 
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kommittéerna. Ytterligare forskning behövs dock för att få en bild av vilka beslutsprocesser 

och mål som i praktiken styr de svenska läkemedelskommittéerna.  
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Appendix 
 

Bilaga 1 

 

Instruktioner: 
• Svara under respektive fråga, använd så 

mycket utrymme Du behöver. 
• Vid frågor med svarsalternativ; fetmarkera 

ditt svar samt ange endast ett svar (om 
inget annat anges i frågan).  

Hälsoekonomiska utvärderingar  

 
 
 
 
 
 
1. Vilka professioner finns representerade i Din läkemedelskommitté? 
     (Markera alla de alternativ som finns i din kommitté) 
 

 Allmänläkare/distriktsläkare 
 Annan specialistläkare 
 Sjuksköterskor  
 Apotekare 
 Hälsoekonom 
 Informatör/journalist eller motsvarande 
 Beteendevetare/pedagog eller motsvarande 
 Annan profession…. 

 
 
2. Vilket är det huvudsakliga syftet med Din läkemedelskommittés verksamhet?  
 
 
 
3. Finns det några hinder för Din läkemedelskommitté att uppfylla ert syfte? I så fall, vilka?  
 
 
 
4. Hur viktiga är nedanstående kriterier vid fastställande av preparat till listan med 
rekommenderade läkemedel?  
(Markera den siffra Du tycker stämmer bäst.) 
 
  Inte så    Mycket 
  viktigt    viktigt
       
Terapeutiska effekter 1 2 3 4 5                     
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Läkemedlets påverkan 1 2 3 4 5                   
på landstingets totala kostnader    
  
Läkemedlets inköpspris 1 2 3 4 5 
 
Förutsättningar för  1 2 3 4 5 
följsamhet till ordination 
 
Kostnadseffektivitet  1 2 3 4 5 
 
Bieffekter  1 2 3 4 5 
 
Läkemedlets påverkan 1 2 3 4 5 
på de totala samhällskostnaderna (inklusive sjukskrivningar etc.) 
 
Annat; 
 
 
5. Vilket underlag används huvudsakligen vid urval av preparat till baslistan?  
(Markera ett alternativ) 
 

 Dokument/information från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU  
    och/eller LFN 
 Produktinformation från tillverkaren 
 Utlåtande/värderingar från lokala specialister 
 Systematisk genomgång av relevant litteratur inom det egna terapiområdet 
 Läkemedelskommitténs egna analyser och genomgångar av kliniska studier     
    eller andra vetenskapliga publikationer 
 Hälsoekonomiska utvärderingar 
 Annat…. 

 
 
6. Har Din kommitté någon gång använt hälsoekonomiska utvärderingar som 
beslutunderlag? 
 

 Ja 
 Nej 

Kommentar; 
 
 
7. Från vilka källor hämtar Din läkemedelskommitté huvudsakligen information om 
hälsoekonomiska utvärderingar? (Tidskrifter, databaser etc.) 
 
 
 
8. Vilka faktorer anses av Din läkemedelskommitté begränsa användandet av 
hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag? 
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9. Har Din läkemedelskommitté genomgått någon utbildning i hälsoekonomi? 
 

 Ja 
 Nej 

Om ja, vad för typ av utbildning? 
 
10. Har Din läkemedelskommitté anordnat hälsoekonomisk utbildning till förskrivare? 
 

 Ja 
 Nej 

Om ja, vad för typ av utbildning? 
 
 
11. Uppskatta Din läkemedelskommittés samlade kunskaper om följande hälsoekonomiska 
utvärderingsmetoder! 
 
 
Cost benefit analys (CBA) 
  

  Har mycket goda kunskaper 
  Har goda kunskaper 
  Har begränsade kunskaper 
  Känner inte alls till 

 
 
Cost effectiveness analys (CEA) 
 

  Har mycket goda kunskaper 
  Har goda kunskaper 
  Har begränsade kunskaper 
  Känner inte alls till 

 
 
Cost utility analys (CUA) 
 

  Har mycket goda kunskaper 
  Har goda kunskaper 
  Har begränsade kunskaper 
  Känner inte alls till 

 
 
12. Vilka faktorer skulle få Din läkemedelskommitté att i högre utsträckning använda 
hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag? 
 
 
 
13. Övriga synpunkter; 
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Stort tack för Din medverkan! 
 

Glöm inte att spara och bifoga som fil. Skicka till 
jennifer.eriksson.632@student.lu.se

 
 
 

Bilaga 2 
 
 

Independent Samples Test

,113 ,740 -1,281 23 ,213 -,450 ,351 -1,177 ,277

-1,116 5,360 ,312 -,450 ,403 -1,466 ,566

3,241 ,085 -2,666 23 ,014 -,850 ,319 -1,509 -,191

-3,400 9,156 ,008 -,850 ,250 -1,414 -,286

2,435 ,132 -1,690 23 ,105 -,600 ,355 -1,335 ,135

-2,294 10,579 ,043 -,600 ,262 -1,179 -,021

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Benefit

Effectiveness

Utility

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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