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Sammanfattning 
I Sverige drabbas ungefär var sjätte person av en inflammerad blindtarm, akut appendicit. 

Detta gör att blindtarmsoperationer, appendektomier, är en av de vanligaste kirurgiska 

åtgärderna som genomförs runt om på landets sjukhus. Idag kan appendektomier genomföras 

på två olika sätt, antingen som en öppen appendektomi eller som en laparoskopisk 

appendektomi. Vid en öppen appendektomi avlägsnas blindtarmsbihanget genom ett snitt i 

bukens nedre högra del och vid en laparoskopisk appendektomi avlägsnas blindtarmsbihanget 

med hjälp av titthålskirurgi.  

 

Många randomiserade och kontrollerade prövningar har gjorts där de båda 

operationsmetoderna har utvärderats, men trots detta så har man fortfarande inte kommit fram 

till något definitivt resultat angående vilken metod som, med hänsyn till både kostnader och 

effekter, är den bästa. Då resultaten från tidigare studier tenderar att variera syftar denna 

uppsats till att svara på vilken operationsmetod som är den mest kostnadseffektiva på 

Centrallasarettet i Växjö. Analysen görs utifrån två olika perspektiv, dels utifrån sjukhusets 

perspektiv och dels utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och resultatet från 

kostnadseffektanalysen anges i kostnad per infektionsfri patient. Slutsatsen blir att den öppna 

appendektomin är den mest kostnadseffektiva operationsmetoden vid akut appendicit, oavsett 

vilket perspektiv man använder sig av. 

 
 
Nyckelord: kostnadseffektivitet, förväntad kostnad, akut appendicit, laparoskopisk 
appendektomi, öppen appendektomi 
 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING....................................................................................................................................... 5 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ........................................................................................................ 5 
1.2 METOD OCH MATERIAL ................................................................................................................... 6 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................. 6 
1.4 DISPOSITION ..................................................................................................................................... 6 

2 AKUT APPENDICIT......................................................................................................................... 7 

2.1 SJUKDOM OCH SYMTOM .................................................................................................................. 7 
2.2 OPERATIONSMETODER .................................................................................................................... 9 
2.2.1 ÖPPEN APPENDEKTOMI ................................................................................................................... 9 
2.2.2 LAPAROSKOPISK APPENDEKTOMI ................................................................................................... 9 
2.3 KOMPLIKATIONER ......................................................................................................................... 10 

3 HÄLSOEKONOMISKA UTVÄRDERINGAR............................................................................. 12 

3.1 VARFÖR HÄLSOEKONOMISKA UTVÄRDERINGAR? ....................................................................... 12 
3.2 OLIKA TYPER AV HÄLSOEKONOMISKA UTVÄRDERINGAR........................................................... 12 
3.3 KVALITETSKRITERIER ................................................................................................................... 13 

4 KOSTNADSEFFEKTANALYS...................................................................................................... 15 

4.1 KOSTNADSBEGREPPET................................................................................................................... 15 
4.2 EFFEKTMÅTTET ............................................................................................................................. 16 
4.3 RESULTATBERÄKNING ................................................................................................................... 17 
4.4 BESLUTSTRÄD................................................................................................................................. 19 

5 ANALYS AV DATAMATERIAL................................................................................................... 21 

5.1 POPULATION ................................................................................................................................... 21 
5.2 FÖRDELNING I OPERATIONSGRUPPERNA...................................................................................... 21 
5.3 OPERATION..................................................................................................................................... 22 
5.3.1 TID ................................................................................................................................................ 22 
5.3.2 KOSTNAD ...................................................................................................................................... 22 
5.4 POSTOPERATIVA INFEKTIONER..................................................................................................... 22 
5.4.1 ANTAL........................................................................................................................................... 22 
5.4.2 KOSTNAD ...................................................................................................................................... 24 
5.5 POSTOPERATIV VÅRD..................................................................................................................... 24 
5.5.1 TID ................................................................................................................................................ 24 
5.5.2 KOSTNAD ...................................................................................................................................... 24 
5.6 SJUKSKRIVNING ............................................................................................................................. 25 
5.6.1 TID ................................................................................................................................................ 25 
5.6.2 KOSTNAD ...................................................................................................................................... 25 

 



 4 

6 RESULTAT ...................................................................................................................................... 26 

6.1 SJUKHUSETS PERSPEKTIV .............................................................................................................. 26 
6.1.1 FÖRVÄNTAD KOSTNAD ................................................................................................................. 26 
6.1.2 KOSTNAD PER INFEKTIONSFRI PATIENT........................................................................................ 27 
6.2 SAMHÄLLSEKONOMISKT PERSPEKTIV.......................................................................................... 28 
6.2.1 FÖRVÄNTAD KOSTNAD ................................................................................................................. 28 
6.2.2 KOSTNAD PER INFEKTIONSFRI PATIENT........................................................................................ 29 

7 DISKUSSION ................................................................................................................................... 30 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................... 32 

TRYCKTA KÄLLOR:.............................................................................................................................. 32 
ELEKTRONISKA KÄLLOR:.................................................................................................................... 33 
EJ PUBLICERADE KÄLLOR ................................................................................................................... 33 
PERSONLIGA KONTAKTER: ................................................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1 Inledning 
I Sverige drabbas ungefär var sjätte person av en inflammerad blindtarm, akut appendicit. 

Detta gör att blindtarmsoperationer, appendektomier, är en av de vanligaste kirurgiska 

åtgärderna som genomförs runt om på landets sjukhus. Den första appendektomin som 

genomfördes, 1894, var en öppen appendektomi och i ett knappt sekel framåt var detta den 

enda operationsmetod som tillämpades vid akut appendicit (Guller et al 2004, s 43). 1983 

introducerades ytterligare en operationsmetod, laparoskopisk appendektomi, där man 

använder sig av titthålskirurgi för att avlägsna det inflammerade blindtarmsbihanget.  

 

I och med denna introduktion har många randomiserade och kontrollerade prövningar gjorts 

där den laparoskopiska appendektomins fördelar har utvärderats gentemot den öppna 

appendektomins. Trots detta så har man ännu inte kommit fram till något definitivt resultat. 

Vissa studier visar att den laparoskopiska appendektomin leder till mindre komplikationer, 

kortare vårdtid och snabbare återgång till arbete, medan andra studier visar på fler 

komplikationer och ingen skillnad när det gäller vårdtid och återgång till arbete (Heikkinen et 

al 1998, s 1204). 

 

Med detta i åtanke har jag därför valt att skaffa mig en egen uppfattning angående vilken 

operationsmetod som, med hänsyn till både kostnader och effekter, är att föredra. Till min 

hjälp har jag ett datamaterial från Centrallasarettet i Växjö. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en kostnadseffektanalys, utifrån två olika perspektiv, 

där de olika operationsmetoderna vid akut appendicit jämförs. De två perspektiv som studien 

utgår ifrån är sjukhusets perspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Meningen med 

denna jämförelse är att resultatet ska kunna ge information om hur hälso- och sjukvårdens 

resurser bör fördelas. 

 

För var och en av operationsmetoderna och med utgångspunkt från två olika perspektiv, syftar 

analysen till att svara på följande frågor: 

   - Vilken är den förväntade kostnaden? 

   - Vilken är kostnaden per infektionsfri patient? 
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1.2 Metod och material 

Vid utvärdering av de olika operationsmetoderna har studien som ett första steg i 

kostnadseffektanalysen använt sig av ett beslutsträd, för att på ett enkelt och strukturerat sätt 

kunna beräkna de förväntade kostnaderna. Sedan har, med hjälp av en kostandseffektanalys, 

en kostnad per infektionsfri patient beräknats. Valet av kostnadseffektanalys som metod föll 

sig naturligt då studien ämnar mäta effekterna i fysiska enheter. 

 

I kostnadseffektanalysen utgår studien ifrån två olika perspektiv, dels ett sjukhusperspektiv 

och dels ett samhällsekonomiskt perspektiv. I sjukhusperspektivet tas endast hänsyn till 

direkta sjukvårdskostnader, medan det samhällsekonomiska perspektivet även tar hänsyn till 

indirekta sjukvårdskostnader i form av utebliven produktion. 

 

I uppsatsens analysdel används ett datamaterial från Centrallasarettet i Växjö där samtliga 

patienter, vilka genomgick en blindtarmsoperation under perioden 970101 - 991231, har 

registrerats. I detta material finns bland annat information angående operationsmetod, 

operationstid, vårdtid och komplikationer. 

 

1.3 Avgränsningar 

Analysmaterialet sträcker sig endast över tre år och analysen gör inga anspråk på att vara 

heltäckande, utan behandlar endast kostnader och effekter uppkomna vid Centrallasarettet i 

Växjö. I analysen tas endast hänsyn till komplikationer i form av infektioner. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med information om akut appendicit, vilka de olika operationsmetoderna är 

och vilka komplikationer som kan uppstå. Efter detta kommer en genomgång av varför 

hälsoekonomiska utvärderingar behövs och vilka olika typer av utvärderingsmetoder som 

finns. Därefter följer en teoretisk genomgång av kostnadseffektanalysen där kostnadsbegrepp, 

effektmått och resultatberäkning gås igenom. I denna del finns också ett avsnitt som beskriver 

tillvägagångssättet vid användandet av ett beslutsträd. Efter detta följer analysen där 

datamaterialet redovisas. Uppsatsen avslutas sedan med en resultatredovisning och en 

diskussion. 
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2 Akut appendicit 

2.1 Sjukdom och symtom 

När det talas om en inflammerad blindtarm, akut appendicit, syftas det i realiteten på att det är 

blindtarmsbihanget som är inflammerat (Sjukvårdsrådgivningen, 2005-11-22). 

Blindtarmsbihanget, en liten maskformig bildning, sitter i början på tjocktarmen, vid 

tunntarmens öppning, se figur 2.1. Bihanget kan, i storlek, liknas vid ett lillfinger då det 

ungefär är tio centmeter långt och en centimeter brett. 

 

Figur 2.1: Blindtarmsbihanget 

 

 

 

Källa: Sjukvårdsupplysningen, 2005-11-22 

 

Det är, än idag, oklart vilken uppgift bihanget har i kroppen (Vårdguiden, 2005-11-22). Det 

finns teorier som talar för att det kan ha betydelse för tjocktarmens rörlighet eller 

immunförsvaret, men mest sannolikt är att bihanget inte har någon speciell funktion, utan är 

en rest från människans tidigare utveckling. 

 

Symtomen vid akut appendicit kan ofta vara väldigt svårtolkade (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2005-12-19). Besvären startar vanligtvis med någon typ av värk, upptill 

eller i mitten av buken, eller med en känsla av förstoppning och illamående. När 
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inflammationen blir mer uttalad, värker det oftast ned till höger i buken och man blir klart öm 

vid tryck mot bukväggen. Vid en blindtarmsinflammation förekommer det alltså en vandring 

av smärta uppifrån buken ned till höger och man har för det mesta lätt feber. Ömheten i buken 

tenderar att förvärras vid rörelse och man går därför gärna lätt framåtböjd för att undvika 

smärtan. 

 

Det är inte känt varför vissa människor drabbas av akut appendicit, men en orsak kan vara att 

en matbit eller avföringsklump har täppt till bihanget så att det blir inflammerat, svullet och 

infekterat av tarmbakterier (Sjukvårdsrådgivningen, 2005-11-22). Detta gör att var bildas inuti 

blindtarmsbihanget. 

 

Det finns studier som påvisar att en blindtarmsinflammation i hög grad kan läka på egen hand. 

Var tredje individ som har genomgått en operation har tidigare haft samma symtom, men då 

har dessa gått över av sig självt. I de tidigare fallen har läkare inte uppsökts, för om läkaren 

misstänker akut appendicit leder det oftast till operation. I annat fall är risken stor att patienten 

drabbas av allvarligare besvär såsom brusten blindtarm eller bukhinneinflammation. En 

brusten blindtarm innebär att bihanget brister och att infektionen då kan spridas ut i bukhålan.  

 

Operation av blindtarmsbihanget, appendektomi, på grund av akut appendicit är en av de 

vanligaste kirurgiska åtgärderna. Undersökningar visar att var sjätte människa i Europa och 

Nordamerika genomgår en blindtarmsoperation. Däremot är sjukdomen sällsynt i 

utvecklingsländer. Vanligast är sjukdomen i åldrarna 10-20 år, medan komplikationsrisken är 

högst hos äldre individer.  

 

Under de senaste decennierna har dödligheten vid akut appendicit sjunkit och idag är den i 

stort sett obefintlig. Däremot drabbas en del av de opererade patienterna av sårinfektioner 

med förlängd sjukhusvård och fördröjd återgång till ett normalt aktivt liv som resultat. 

 

Vid misstanke om akut appendicit fattas operationsbeslutet ofta utifrån den kliniska 

undersökningen, men träffsäkerheten med utgångspunkt ur denna är i många fall dålig 

(Svensk kirurgi, 2005-11-24). I Sverige opereras ungefär 12 000 patienter per år för misstänkt 

blindtarmsinflammation. I cirka 75 procent av fallen visar sig diagnosen vara rätt, men 

samtidigt opereras alltså ett stort antal patienter i onödan då man årligen tar bort ungefär 3000 

friska blindtarmsbihang.  
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Om misstanken om akut appendicit är liten, men sjukdomen inte kan uteslutas helt, får 

patienten stanna kvar på sjukhuset för observation i upp till ett dygn (Vårdguiden, 2005-11-

22).  

  

2.2 Operationsmetoder 

Det finns två olika operationsmetoder, öppen appendektomi och laparoskopisk appendektomi, 

som används för att avlägsna ett inflammerat blindtarmsbihang. Vilken metod som används 

bestämmer kirurgen utifrån sin egen erfarenhet och hur varje enskilt patientfall ser ut 

(Universitetssjukhuset i Örebro 2006-01-08). Begränsande för den laparoskopiska 

appendektomin kan vara om barnen är riktigt små med vikt under 20 kg.  

 

2.2.1 Öppen appendektomi 

Den första blindtarmsoperationen genomfördes redan 1894 av McBurney (Guller et al 2004, s 

43). Denna operation var en öppen appendektomi (ÖA) och sedan dess har denna varit den 

vanligaste behandlingsmetoden av akut appendicit. När man använder sig av ÖA tas 

blindtarmsbihanget alltid bort, oavsett om det är inflammerat eller inte. Detta är anledningen 

till att friska bihang tas bort i onödan. Vid ÖA går man tillväga på följande sätt. Patienten 

sövs ner genom att denne andas in syrgas och sedan får sömnmedel genom en nål i armen 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2005-11-22). Efter att patienten har somnat ges syre och narkosgas 

genom en slang i luftstrupen. När patienten är sövd tar kirurgen bort blindtarmsbihanget 

genom ett 8-10 centimeter långt operationssnitt i bukens nedre, högra del.  

 

2.2.2 Laparoskopisk appendektomi 

1981 beskrevs för första gången den laparoskopiska appendektomin (LA) och under 1990-

talet introducerades metoden i Sverige (Guller et al 2004, s 43). I mitten av 1990-talet 

genomfördes den första operationen med denna metod på Centrallasarettet i Växjö och sedan 

1997 är det en etablerad operationsmetod där (Jangmalm et al 2001, s 1). 

 

Laparoskopisk appendektomi är en typ av titthålskirurgi där kirurgen utför operationen med 

hjälp av en videokamera och en TV-skärm (Sjukvårdsrådgivningen, 2005-11-22). Utifrån 

bilden på TV-skärmen styr kirurgen instrumenten. Vid LA fylls bukhålan med koldioxid till 

ett tryck av 10-12 mmHg (Jangmalm et al 2001, s 2). Anledningen till detta är att skapa 
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utrymme och få bättre sikt. Vid operation används ofta tre arbetskanaler, en för kameran och 

två för instrumenten, se figur 2.2. Två av kanalerna är 10 mm vida och en kanal är 5 mm vid.  

 

Figur 2.2: Arbetskanaler vid laparoskopisk appendektomi 

 

  
 
Källa: Online laparoscopic technical manual, 2005-11-26 

 

Laparoskopin erbjuder alltså en överlägsen helhetssyn i hela bukhålan och genom att tippa 

patienten åt olika håll, samt med instrument varsamt förflytta önskade organ, visas olika delar 

av buken (Svensk kirurgi, 2005-12-19). Denna metod används dels för att se om patienten har 

den blindtarmsinflammation som misstänks och dels för att operera bort bihanget om det visar 

sig vara inflammerat. Vid inflammation tas bihanget bort genom någon av de större kanalerna 

och är bihanget ömtåligt kan man först lägga det i en liten plastpåse inne i buken innan det tas 

ut (Jangmalm et al 2001, s 2). Om bihanget däremot ser normalt ut lämnas det kvar och 

operationen avslutas. 

 

2.3 Komplikationer 

Den vanligaste komplikationen vid blindtarmsoperationer är att patienten drabbas av en ytlig 

sårinfektion (Universitetssjukhuset i Örebro 2006-01-08). Operationssåret blir då rött, ömt 

och svullet. De ytliga sårinfektionerna läker oftast utan någon speciell behandling, men ibland 

kan man behöva öppna upp såret för att ta bort det var som har ansamlats. 
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När blindtarmsinflammationen är så pass långt gången att bihanget spricker kan det hända att 

var och bakterier läcker ut i buken och samlas i en varhärd i nära anslutning till blindtarmen. 

Denna djupa infektion kallas för bukabscess och leder oftast till att man får feber och känner 

sig allmänt hängig och sjuk. Ibland kan sjukdomen dock ha ett allvarligare förlopp. En 

bukabscess behandlas med antibiotika och/eller kirurgisk intervention (Jangmalm et al 2001, s 

2).  

 

I mycket sällsynta fall får patienten en knickbildning av tarmen efter operationen, vilket leder 

till tarmvred (Universitetssjukhuset i Örebro 2006-01-08). Om detta uppstår får patienten 

tidigt besvär med buksmärtor och upprepade kräkningar. Om tarmvredet inte släpper spontant 

kan en ny operation vara aktuell. 
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3 Hälsoekonomiska utvärderingar 

3.1 Varför hälsoekonomiska utvärderingar? 

Grunden i det svenska sjukvårdssystemet bygger på starka rättviseföreställningar (Jönsson 

1992, s 8). Tillgång till sjukvård är en rättighet, oavsett patientens betalningsförmåga. 

Sjukvårdens resurser ska alltså fördelas till individer efter behov, inte efter soliditet. Detta ser 

man då patienter betalar ett relativt lågt pris för sjukvården, vilken i övrigt finansieras med 

skatter. På så sätt är inte bristande likvida resurser ett hinder för individer som behöver 

uppsöka sjukvård. Genom detta sätt att finansiera sjukvård, elimineras patientens 

resursrestriktion till följd av att trycket på samhällets resurser ökar.  

 

Sjukvårdens stora problem är idag alltså bristen på resurser och detta är skälet till att 

hälsoekonomiska utvärderingar behövs (Eckerlund et al 2005, s 930). Gapet mellan 

sjukvårdens rent medicinsk-tekniska resurser, det vill säga vad sjukvården skulle kunna 

åstadkomma, och samhällets ekonomiska resurser har under en lång tid ökat. Detta innebär i 

sin tur att prioriteringsproblemen är mer aktuella än någonsin och att kraven på effektivt 

resursutnyttjande har skärpts. 

 

3.2 Olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar 

Vid hälsoekonomiska utvärderingar ska kostnader och effekter uppmärksammas oberoende av 

var och när de uppkommer och oberoende av om dessa kostnader var avsedda eller inte. I 

regel brukar man även beskriva hur de uppmätta kostnaderna och effekterna fördelar sig på 

olika intressenter, såsom patient och sjukvårdshuvudman.  

 

Det vanligaste är att man skiljer mellan fyra olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar, se 

tabell 3.1.  Samtliga utvärderingar inkluderar kostnader, men de skiljer sig åt när det gäller 

hur effekterna beskrivs och värderas (Jönsson 1992, s 12).  

 

De olika typerna av utvärderingar besvarar olika frågor och valet av metod beror på 

frågeställningen och tillgången på data. I den här studien görs en kostnadseffektanalys då 

datamaterialet lämpar sig bra för undersökning av en effekt i form av en fysisk enhet, 

nämligen antalet infektionsfria patienter. För mer information om kostnadseffektanalyser, se 

kapitel fyra.    
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Tabell 3.1: Olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar 

 

Typ av utvärdering  Effektmått 
Kostnadsminimeringsanalys  Inget; effekterna förutsätts vara lika, till exempel lika antal 
(Cost Minimisation Analysis, CMA)  år av överlevnad  
  
Kostnadseffektanalys  Fysiska enheter, till exempel levnadsår 
(Cost Effectiveness Analysis, CEA) 
 
Kostnadsnyttoanalys   Nyttoindex, till exempel kvalitetsjusterade levnadsår 
(Cost Utility Analysis, CUA) 
 
Kostnadsintäktsanalys   Pengar, till exempel levnadsår värderade i monetära termer 
(Cost Benefit Analysis, CBA) 
 

Källa: Eckerlund et al 2005, s 931 

 

3.3 Kvalitetskriterier 

Tillförlitligheten på en hälsoekonomisk utvärdering beror helt och hållet på kvaliteten på det 

använda datamaterialet och på vilken utvärderingsmetod som används (Eckerlund et al 2005, 

s 932). Under de senaste åren har antalet hälsoekonomiska studier ökat radikalt, men 

problemet med brist på bra data från kliniska och epidemiologiska undersökningar är 

fortfarande ett stort problem. Resultatet från en utvärdering blir aldrig bättre än vad kvaliteten 

på datamaterialet tillåter. Hälsoekonomiska utvärderingar har därför ofta kritiserats, främst på 

grund av att beräkningsprinciperna varierar och att det inte finns några utsatta standards. På 

senare år har det dock uppkommit flera internationellt accepterade kriterier, där de mest 

kända, från Drummond et al 2005, är tio punkter för en strukturerad bedömning av 

hälsoekonomiska studier.  

 

Läkemedelsförmånsnämnden har gett ut allmänna råd om ekonomiska utvärderingar, vilka 

kan ses som en svensk motsvarighet till Drummonds riktlinjer (Eckerlund et al 2005, s 932). I 

dessa allmänna råd anges riktlinjer angående följande: 

1. Analysens perspektiv   

2. Val av jämförelsealternativ   

3. Val av patientgrupp   

4. Analytisk metod   

5. Vilka kostnader som ska ingå  

6. Vikter för justering av livskvalitet  
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7. Tidshorisont 

8. Diskontering 

9. Hantering av osäkerhet i resultatet 
10. Användning av modellanalys 
11. Presentation av metod och resultat  
12. Kvalitetsgranskning 
13. Referenslitteratur 

 

Endast ett fåtal hälsoekonomiska utvärderingar uppfyller alla dessa kriterier, men det innebär 

inte att alla andra utvärderingar är dåliga. Man måste bara vara medveten om brister som kan 

förekomma vid tolkning av resultaten. 
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4 Kostnadseffektanalys 
I många fall är en bättre behandlingsmetod även mer kostsam (Karlsson 2000, s 1). Då måste 

det bättre behandlingsresultatet vägas mot den högre kostnaden. En hälsoekonomisk 

utvärderingsmetod som möjliggör sådana avvägningar är en kostnadseffektanalys. Vid en 

kostnadseffektanalys undersöker man både kostnader och effekter från olika hälsofrämjande 

program eller behandlingsmetoder.  

 

Kostnaderna och effekterna mäts i olika enheter och är således inte direkt jämförbara (Jönsson 

1992, s 17). Resultatet från en kostnadseffektanalys är därför endast intressant när olika 

behandlingar kan jämföras med avseende på samma effektmått. När en behandling är mer 

kostsam, men även bättre måste den högre kostnaden sättas i relation till hälsovinsterna, det 

vill säga effekterna.  

 

4.1 Kostnadsbegreppet 

Vilka kostnader som ska finnas med i en kostnadseffektanalys beror till stor del på hur man 

väljer att vinkla analysen, om man använder ett samhällsekonomiskt perspektiv eller inte 

(Drummond et al 2005, s 55 ff). Produktionsbortfall i form av sjukskrivningar är till exempel 

en kostnad från ett samhällsekonomiskt perspektiv, men inte från ett sjukhusperspektiv. 

 

När alla, för studien, relevanta kostnader har identifierats måste dessa mätas och värderas. Det 

är alltså nödvändigt att veta kvantiteten av de använda resurserna och enhetspriset på dessa. 

Tillgången på information, angående pris och kvantitet, beror på vilken typ av ekonomisk 

studie som görs. Om en randomiserad studie görs kan de relevanta kvantiteterna lätt läsas av i 

olika rapporter, men om studien görs oberoende av någonting annat får man försöka hitta den 

nödvändiga informationen i varje enskild patients journal.  

 

I teorin är alternativkostnaden det relevanta priset på de olika resurser som används, men i 

praktiken används marknadspriser (Jönsson 1992, s 30). Då görs antagandet att priser på 

material, personal och läkemedel återspeglar alternativkostnaden. 

 

Vid hälsoekonomiska undersökningar måste beslut tas angående hur länge man ska följa upp 

kostnaderna, det vill säga vilken tidsperiod man tittar på. Huvudregeln är att man måste följa 
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upp kostnaderna under så pass lång tid att resultatet från utvärderingen inte blir missvisande 

för den institution eller person, vilken ska ta det slutgiltiga beslutet (Drummond et al 2005, s 

61). En, till synes, billigare behandlingsmetod kan till exempel på sikt närma sig eller till och 

med överstiga, en från början, dyrare behandlingsmetod om hänsyn tas till antal återbesök och 

efterföljande medicinering tas i utvärderingen. 

 

När en jämförelse mellan två eller flera behandlingsmetoder eller vårdprogram görs måste 

man ställa sig frågan, till varje enskilt alternativ, vad kostnaderna och effekterna skulle vara 

av att ha lite mer eller lite mindre. När effekten av små förändringar i outputen sedan 

undersöks är det högst sannolikt att dessa skiljer sig från genomsnittskostnaden (Jönsson 

1992, s 29 ff). Det är därför viktigt att man gör en distinktion mellan marginalkostnad och 

genomsnittskostnad. Om man, till exempel, kan minska vårdtiden för en behandling med en 

dag, hur mycket minskar då kostnaderna? Detta beror på vilka rörliga kostnader som 

bortfaller. Troligtvis är dessa mycket lägre än den genomsnittliga kostnaden för en vårddag. I 

den genomsnittliga kostnaden inkluderar man en del fasta kostnader samt kostnader som 

uppstår i början av vårdtillfället, det vill säga kostnader för diagnostik och efterföljande 

behandling. Det är alltså marginalkostnaden som är relevant för beräkningen av den besparing 

eller extra kostnad som en behandling ger upphov till. 

 

4.2 Effektmåttet 

Behandlingseffekt kan mätas på en rad olika sätt, men för att måttet ska vara relevant för 

studien bör den valda effekten vara dominerande och tydligt definierad. Grundprincipen är att 

effektmåttet ska ha direkt relevans för patienten (Karlsson 2000, s 2).  

 

Effektmåttet varierar därför beroende på vilken sjukdom och behandling som utvärderas. Ett 

alternativ är att relatera kostnaderna till antalet patienter som uppnår ett specifikt 

behandlingsmål, till exempel blir botade (Jönsson 1999, s 20). Ett annat sätt, att definiera 

effektmåttet på, kan vara att relatera kostnaderna till en viss minskning av händelser, till 

exempel undviken hjärtinfarkt eller undviket dödsfall. Fördelen med dessa två typer av 

effektmått är att de direkt kan studeras i kliniska studier under en begränsad tid. Ett tredje och 

det vanligaste effektmåttet, när det handlar om att förbättra patientens levnadsstandard, är 

antalet vunna levnadsår. Detta mått relaterar till det slutliga målet med behandlingen. 
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De behandlingsalternativ som denna studie utvärderar handlar inte om att förbättra patienters 

levnadsstandard, utan att förlänga liv. Därför är det inte relevant att, i denna studie, relatera 

kostnaderna till något av ovanstående effektmått. Den tydligaste effekten som analyseras i 

studien är postoperativa infektioner, det vill säga infektioner som uppstår efter avslutad 

operation, och därför kommer kostnaderna att relateras till antalet infektionsfria patienter. 

 

Om kostnadseffektanalysen görs oberoende av någon medicinsk studie kan det vara svårt att 

hitta data, med bra kvalitet, angående effekterna av ett program eller en behandlingsmetod 

(Drummond et al 2005, s 104). En stor källa för ovan nämnda data är därför olika typer av 

medicinsk litteratur. Vid användandet av sådant datamaterial är det viktigt att man kritiskt 

granskar innehållet och noga överväger om det verkligen är relevant för sin egen studie. 

 

4.3 Resultatberäkning  

Resultatet av en kostnadseffektanalys kan redovisas på två olika sätt. Det ena sättet är att 

beräkna den genomsnittliga kostnadseffektiviteten för de olika behandlingarna och sedan 

jämföra dessa (Jönsson 1992, s 17) Den behandling som har den lägsta kostnadseffektkvoten 

är således den bästa. 

 

I det andra sättet, att redovisa resultatet från en kostnadseffektanalys, gör man en analys där 

man jämför två eller flera behandlingsalternativ och frågar sig vad den extra kostnaden för en 

utav behandlingarna är och vilken förbättring av hälsan den ger upphov till (Karlsson 2000, s 

2). Behandlingen som utvärderas måste därför jämföras med ett realistiskt alternativ, där 

alternativet kan vara en annan behandling eller ingen behandling alls. 

 

Den extra kostnad som uppstår då en behandling väljs istället för en annan kallas inkrementell 

kostnad och den hälsovinst som uppstår kallas inkrementell effekt. Resultatet från en 

kostnadseffektanalys av denna typ kallas för inkrementell kostnadseffektkvot. Detta resultat 

beräknas genom att kostnaden för den ena behandlingen minskas med kostnaden för den 

jämförande behandlingen och sedan divideras med skillnaden i effekt mellan de två 

behandlingarna. Den kvot som uppstår visar vad varje extra enhet av effektmåttet kostar 

(Drummond et al 2005, s 39). 
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Resultatet från en inkrementell kostnadseffektanalys kan visas i ett kostnadseffektplan, se 

figur 4.1.  

 

Figur 4.1: Kostnadseffektplanet 

 

IV I

III II

Ny behandling mer 
kostsam

Ny behandling mer 
effektiv

Ny behandling 
mindre kostsam

Ny behandling 
mindre effektiv

O dominerar

A dominerar

0

A

 

Källa: Drummond et al 2005, s 40 

 

Den horisontella axeln i diagrammet representerar skillnaden i effekt mellan ett 

behandlingsalternativ (A) och dess relevanta alternativ (O) och den vertikala axeln 

representerar skillnaden i kostnad. 

 

När två olika behandlingar jämförs med avseende på kostnader och effekter kan fyra olika 

resultat uppstå (Drummond et al 2005, s 40). Om punkt A hamnar i kvadrant II eller IV är 

valet mellan de två behandlingsmetoderna enkelt. Det alternativ som har bättre effekt och 

lägre kostnader väljs. I kvadrant II dominerar behandling A, den är mer effektiv och mindre 

kostsam än den alternativa behandlingsmetoden. I kvadrant IV gäller det motsatta då 

behandling O dominerar. Valet är mindre klart om A kostar mindre men har sämre effekt, 

eller kostar mer och har bättre effekt. I dessa fall måste man göra en värdering av effekten i 

relation till kostnaderna. I kvadrant I och III beror beslutet därför på vilken inkrementell 

kostnadseffektkvot man är villig att acceptera. Vilket exakt värde denna antar beror på 

definitionen av kostnad och effekt och på beslutsfattarens värdering av effekten. I 
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kostnadseffektplanet ger lutningen på linjen mellan origo och punkt A den inkrementella 

kostnadseffektkvoten.  

 

4.4 Beslutsträd 

Med hjälp av beslutsanalyser kan man undersöka hur beslut tas under osäkerhet. I dessa 

analyser kan komplexa problem och processer brytas ned till små komponenter, vilka 

analyseras var för sig, innan de återigen sätts ihop för att på ett logiskt sätt visa vilket beslut 

som är det bästa (Kobelt 2002, s 52). När man gör en kostnadseffektanalys av den typ som 

görs i denna studie, det vill säga en analys av olika behandlingsalternativ där olika händelser 

sker med en given sannolikhet, antingen genom ett aktivt val eller genom slumpen, använder 

man sig oftast av ett så kallat beslutsträd, se figur 4.2.  

 

Figur 4.2: Beslutsträd vid ekonomisk utvärdering 

 

Sjukdom

Behandlingsalternativ 1

(Kostnad = )

Behandlingsalternativ 2

Händelse 1 (P1 )
Kostnad = 

Kostnad = 

Kostnad = 

Kostnad = 

(Kostnad = )

Händelse 2 (1-P1)

Händelse 1 (P2 )

Händelse 2 (1-P2 )

 

Källa: Drummond et al 2005, s 288 

 

Med hjälp av olika vägar visar ett beslutsträd vilka möjliga prognoser som kan uppstå till följd 

av olika interventioner i utgångsläget (Drummond et al 2005, s 291).  
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Beslutsträdet går från vänster till höger och startar alltid med att visa ett val eller beslut som 

ska tas gällande en specifik grupp av patienter. Rektangeln i början av trädet är en beslutsnod 

och denna talar om vilket beslut som modellen behandlar, det vill säga vilken behandling som 

patienterna ska ges. Från beslutsnoden kommer sedan ett antal möjliga vägar som 

karaktäriserar de olika behandlingsalternativen och utifrån dessa bildas en rad olika grenar, 

vilka representerar olika händelser. I figur 4.2 har varje behandlingsalternativ två möjliga 

vägar, vilket gör att det totalt finns fyra vägar att gå i beslutsträdet. 

 

Då man i förväg inte vet vilken händelse som kommer att inträffa och vilken väg patienten 

kommer att gå representerar de cirkulära noderna den osäkerhet som finns i trädet. De grenar 

som uppkommer efter varje cirkulär nod talar om vilka möjliga händelser en patient kan 

komma att uppleva vid det stadiet i trädet. Chansen att en händelse ska inträffa beskrivs med 

hjälp av sannolikheter. Summan av alla sannolikheter vid en cirkulär nod är alltid lika med ett. 

 

Alla vägar i beslutsträdet är relaterade till vissa kostnader.  När man vet dessa kan den 

förväntade kostnaden för varje behandlingsalternativ räknas ut (Drummond et al 2004, s 293). 

Man väger då varje vägs kostnader med dess respektive sannolikheter och summerar sedan de 

olika vägarna. 

 

Beslutsträdet används ofta vid ekonomiska utvärderingar, men det har vissa begränsningar. 

Modellen fungerar bäst om relativt få behandlingsalternativ utvärderas och där beslut tas 

under en kort tidsperiod. 
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5 Analys av datamaterial 

5.1 Population 

Under perioden 970101-991231 identifierades 489 blindtarmsopererade patienter i 

anestesiklinikens operationsregister vid Centrallasarettet i Växjö (Jangmalm et al 2001, s 2). 

Alla patienter identifierades också i registret för postoperativa infektionskomplikationer. Sju 

patienter exkluderades på grund av att blindtarmsbihanget inte togs bort vid operationen. 482 

blindtarmsopererade patienter ingår således i studien. Sju av patientjournalerna kunde inte 

återfinnas, två från den laparoskopiska gruppen och fem från den öppna gruppen. 

 

5.2 Fördelning i operationsgrupperna 

Av de 482 patienterna opererades 115 laparoskopiskt (23,9 %) och 367 öppet (76,1 %).  

107 av de öppna blindtarmsoperationerna påbörjades laparoskopiskt, men övergick till öppen 

kirurgi, vilket ger en konverteringsfrekvens på 48,2 procent. Grupperna redovisas var för sig, 

det vill säga 115 patienter i den laparoskopiska gruppen, 260 patienter i den öppna gruppen 

och 107 patienter som konverterats från laparoskopisk till öppen kirurgi. 

 

Det fanns fler kvinnor än män i den laparoskopiska och den konverterade gruppen, se tabell 

5.1. Förhållandet i den öppna gruppen var det omvända. Åldersfördelningen skiljer sig inte 

mellan den laparoskopiska gruppen och den öppna gruppen men verkar vara högre i den 

konverterade gruppen.  

 

Tabell 5.1: Köns- och åldersfördelning i de olika operationsgrupperna 
 

Laparoskopisk  Öppen  Konverterad 
  appendektomi  appendektomi  appendektomi 
Man/kvinna (antal): 52/63  166/94  42/65 
Ålder:  24 (7-80)  23 (3-96)  31 (11-91) 

 
Källa: Jangmalm et al 2001, s 3 
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5.3 Operation 

5.3.1 Tid 

Operationstiden för de laparoskopiska och konverterade appendektomierna verkar vara längre 

än för de öppna, men någon statistisk signifikans har inte beräknats på dessa parametrar, se 

tabell 5.2. Med operationstid menas tiden i minuter mellan det första hudsnittet och det sista 

stygnet.  

 

5.3.2 Kostnad 

På Centrallasarettet i Växjö har man inte kommit så långt att man kan presentera uppgifter 

över kostnader per behandling/patient för alla sina enheter, men detta arbete pågår för fullt 

(Hansson 2006-01-12). När det gäller blindtarmsoperationer finns det tyvärr inte några 

prisuppgifter som gäller för Länssjukvården i Kronoberg. Det som dock finns i form av 

prisuppgifter utgår ifrån ett kompendium som ges ut av Södra Regionsvårdsnämnden varje år. 

Detta kompendium utgår ifrån så kallade DRG-koder, där ett flertal diagnoser grupperats 

samman för ett flertal olika lasarett. När det gäller appendektomier gör man ingen distinktion 

mellan de olika behandlingsalternativen, utan alla blindtarmsoperationer som genomförs utan 

komplikationer har samma beräknade kostnad, se tabell 5.2. 

 
Tabell 5.2: Genomsnittlig tid och kostnad för de olika operationsmetoderna 
 

Laparoskopisk  Öppen  Konverterad
  appendektomi  appendektomi  appendektomi 
Operationstid (min):  50 (20-120)  35 (15-130)  60 (30-115) 
Kostnad:  26 346  26 346  26 346 

 
Källa: Hansson 2006-01-12 
 

5.4 Postoperativa infektioner 

Med postoperativ infektion menas, i denna studie, en sårinfektion eller en bukabscess, som 

upptäcktes under eller efter vårdtiden och som krävde någon typ av behandling. 

 

5.4.1 Antal 

Enligt infektionsregistret fanns det, under perioden, 18 registrerade postoperativa infektioner 

(Jangmalm et al 2001, s 3). Efter journalgenomgången tillkom ytterligare 15 infektioner, som 

inte hade rapporterats till det postoperativa infektionsregistret. Detta gör att det sammanlagda 
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antalet postoperativa infektioner under perioden var 33 stycken, 13 i den laparoskopiska 

gruppen, 12 i den öppna gruppen och 8 i den konverterade gruppen. 

 

Tabell 5.3: Typ av infektion och hur dessa var fördelade mellan grupperna 

 

Laparoskopisk  Öppen  Konverterad 
  appendektomi  appendektomi  appendektomi 
Ytlig infektion  3  5  5 
Djup infektion  9  6  2 
Septisk chock  0  1  0 
Nekrotiserande fasciit 0  0  1 
Okänt  1  0  0 
Totalt  13  12  8 
 
Källa: Jangmalm et al 2001, s 3 

 

Sammanlagt får man en infektionsfrekvens i den laparoskopiska gruppen på 11,3 procent 

jämfört med 4,6 procent i den öppna gruppen. I den konverterade gruppen var motsvarande 

siffra 7,5 procent, vilket inte innebär någon signifikant skillnad jämfört med de andra 

grupperna (Jangmalm et al 2001, s 4). Andelen ytliga infektioner skiljer sig inte signifikant åt 

mellan grupperna, 2,6 procent i den laparoskopiska gruppen, 1,9 procent i den öppna gruppen 

och 4,7 procent i den konverterade gruppen. Andelen djupa infektioner, bukabscesser, i den 

laparoskopiska gruppen var 7,8 procent jämfört med 2,3 procent i den öppna gruppen och 1,9 

procent i den konverterade gruppen. Den utmärkande skillnaden mellan grupperna utgörs 

framför allt av den ökade andelen bukabscesser i den laparoskopiska gruppen jämfört med 

den öppna gruppen. Ökningen var även utmärkande jämfört med den konverterade gruppen.  

Under perioden verkar andelen postoperativa infektioner i den laparoskopiska gruppen dock 

vara konstant, se tabell 5.4. 

 

Tabell 5.4: Antal laparoskopiska operationer per år och andelen postoperativa infektioner 

 

År Antal operationer Ej infekterade  Infekterade 
1997 24  21  3 
1998 49  44  5 
1999 42  37  5 
 
Källa: Jangmalm et al 2001, s 4 
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5.4.2 Kostnad 

Enligt det kompendium som Södra Regionsvårdsnämnden ger ut, tillkommer ytterligare en 

kostnad för appendektomin om det uppstår komplikationer.  Precis som tidigare görs inte 

heller här någon skillnad mellan de olika behandlingsalternativen, utan den extra kostnad som 

uppstår till följd av någon komplikation beräknas till 14 907 kr (Hansson 2006-01-12). 

 

5.5 Postoperativ vård 

5.5.1 Tid 

I de fall operationerna genomfördes utan komplikationer, kan man i materialet inte se någon 

uppenbar skillnad när det gäller vårdtid, se tabell 5.6. Vid de vårdtillfällen en postoperativ 

infektion uppstod, kan man i materialet se en vårdtid på nio dygn för de patienter som 

genomgick en öppen appendektomi jämfört med sju dygn för de övriga patienterna. 

 

Tabell 5.6: Genomsnittlig vårdtid  
 
  Laparoskopisk  Öppen  Konverterad 
  appendektomi  appendektomi  appendektomi 
Vårdtid utan        
komplikationer (dygn): 2  2  3 
Vårdtid vid post-      
operativ infektion (dygn): 7  9  7 
 
Källa: Egna uträkningar 

 

5.5.2 Kostnad 

På Centrallasarettet i Växjö kostar varje vårddygn 3 280 kr, oavsett hur många dygn patienten 

vårdas (Hansson 2006-01-12). Se tabell 5.7 för de olika vårdtidskostnader som uppkommer 

till följd av en lyckad appendektomi eller en appendektomi som följs av en postoperativ 

infektion. 

 

Tabell 5.7: Kostnad för vårdtid 
 
  Laparoskopisk  Öppen  Konverterad 
  appendektomi  appendektomi  appendektomi 
Kostnad utan        
komplikationer : 6 560  6 560  9 840 
Kostnad vid post-      
operativ infektion: 22 960  29 520  22 960 

 

Källa: Egna beräkningar 
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5.6 Sjukskrivning 

För att kunna göra en analys ur ett samhällsekonomiskt perspektiv krävs information 

angående sjukskrivningstider och hur mycket denna kostar samhället, det vill säga de 

indirekta kostnaderna till följd av sjukfrånvaro. 

 

5.6.1 Tid 

Då det i datamaterialet inte fanns någon information angående sjukskrivningstider efter 

genomförd appendektomi har jag valt att använda mig av ett material från The Cochrane 

Collaboration Group, vilket är en sammanställning av 45 olika studier där man har jämfört 

laparoskopisk kirurgi med öppen kirurgi vid akut appendicit. I det här materialet gör man 

ingen distinktion på sjukskrivningstiden beroende på om det har uppstått komplikationer eller 

inte, utan alla dessa faktorer tar man hänsyn till i den genomsnittliga sjukskrivningstiden, se 

tabell 5.8. 

 

5.6.2 Kostnad 

Indirekta kostnader vid sjukskrivning identifieras som kostnader som uppstår till följd av att 

en person, i arbetsför ålder, inte kan arbeta på grund av sin sjukdom (Persson et al 2005, s 9). 

Samhällets kostnad för denna arbetsfrånvaro skattas vanligen som värdet av den produktion 

som personen skulle kunna ha producerat om denne hade haft möjlighet att delta i arbetslivet. 

Värdet av denna produktionsförlust, antas i denna studie, motsvara den lönekostnad, inklusive 

sociala avgifter, som arbetsgivaren skulle ha betalat om personen förvärvsarbetade.  

 

I och med att akut appendicit till störst del drabbar den yngre befolkningen har jag valt att titta 

på genomsnittlig daglig arbetsinkomst, inklusive sociala avgifter, för den grupp som är mellan  

25-34 år. År 2003 uppgick den till 1 025 kr för män och till 870 kr för kvinnor (Persson et al 

2005, s 13). Med hänsyn till könsfördelningen i de olika operationsgrupperna har sedan den 

genomsnittliga kostnaden för de olika sjukskrivningstiderna räknats ut, se tabell 5.8.  

 

Tabell 5.8: Genomsnittlig sjukskrivningstid och kostnad 

 
  Laparoskopisk  Öppen  Konverterad 
  appendektomi  appendektomi  appendektomi 
Sjukskrivningstid (dagar): 13  16  16 
Kostnad:  12 233  15 504  14 880 
 
Källa: Sauerland et al 2004 + Egna beräkningar 
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6 Resultat 

6.1 Sjukhusets perspektiv 

Med utgångspunkt i sjukhusets perspektiv beräknas förväntade kostnader för de olika 

operationsmetoderna, samt att en kostnadseffektanalys görs där kostnad per infektionsfri 

patient räknas ut. 

 
6.1.1 Förväntad kostnad  

För att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna beräkna de förväntade kostnaderna för de olika 

operationsmetoderna tar jag hjälp av ett beslutsträd, se figur 6.1. Kostnaderna för olika 

händelser, det vill säga om det uppstår någon infektion eller ej, multipliceras med 

sannolikheterna för att händelserna ska inträffa. De kostnader som fås fram här summeras 

sedan med operationskostnaderna.  

 

När förväntade kostnader för laparoskopisk appendektomi beräknas är det viktigt att få med 

både de patienter som konverteras till öppen appendektomi och de patienter som genomgår en 

laparoskopisk appendektomi fullt ut. Anledningen till att kostnaden för de konverterade 

operationerna ska belasta den laparoskopiska appendektomin är att dessa påbörjas 

laparoskopiskt, men sedan, av olika anledningar, konverteras till öppen kirurgi. 
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Figur 6.1: Beslutsträd sett ur sjukhusets perspektiv 
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Källa: Egna beräkningar 

 

Med hjälp av beräkningar utifrån beslutsträdet fås en förväntad kostnad på 36 009 kr för en 

laparoskopisk appendektomi och 33 777 kr för en öppen appendektomi, se tabell 6.1. 

 

Tabell 6.1: Förväntad kostnad 

 
Laparoskopisk   Öppen 

  appendektomi   appendektomi  
Förväntad kostnad: 36 009   33 777 
 
Källa: Egna beräkningar 

 
 
6.1.2 Kostnad per infektionsfri patient 

För att beräkna kostnad per infektionsfri patient multipliceras den förväntade kostnaden för 

varje operationsmetod med antalet patienter i varje grupp. Denna kostnad divideras sedan med 

antalet infektionsfria patienter i varje grupp. 
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Beräkningar visar att kostnaden per infektionsfri patient är 39 771 kr för en laparoskopisk 

appendektomi och 35 411 kr för en öppen appendektomi, se tabell 6.2. Då den öppna 

appendektomin är både billigare och mer effektiv än vad den laparoskopiska appendektomin 

är finns det ingen anledning att räkna ut den inkrementella kostnadseffektkvoten. Den öppna 

appendektomin kan sägas dominera.  

 

Tabell 6.2: Kostnad per infektionsfri patient 

 
Laparoskopisk   Öppen 

  appendektomi   appendektomi  
Kostnad för hela gruppen: 7 993 998   8 782 020 
Antal infektionsfria 
patienter i gruppen: 201   248 
Kostnad per infektionsfri     
patient:  39 771   35 411 

 
Källa: Egna beräkningar 

 

Sett ur sjukhusets perspektiv är alltså den öppna appendektomin den mest kostnadseffektiva 

operationsmetoden. 

 
6.2 Samhällsekonomiskt perspektiv 

Med utgångspunkt i ett samhällsekonomiskt perspektiv beräknas förväntade kostnader för de 

olika operationsmetoderna, samt att en kostnadseffektanalys görs där kostnad per infektionsfri 

patient räknas ut. 

 

6.2.1 Förväntad kostnad  

Genom att utöka perspektivet, från sjukhuset till samhället, måste man även ta hänsyn till 

sjukskrivningskostnader. Utöver detta beräknas den förväntade kostnaden på samma sätt som 

tidigare.  

 

Beräkningar ger då en förväntad kostnad på 49 518 kr för en laparoskopisk appendektomi och 

49 281 kr för en öppen appendektomi, se tabell 6.3. 
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Tabell 6.3: Förväntad kostnad 

 
Laparoskopisk   Öppen 

  appendektomi   appendektomi  
Förväntad kostnad: 49 518   49 281 
 
Källa: Egna beräkningar 
 
 
6.2.2 Kostnad per infektionsfri patient 

Med hänsyn till sjukskrivningskostnader beräknas kostnad per infektionsfri patient på samma 

sätt som tidigare. 

 

Beräkningar visar att kostnaden per infektionsfri patient är 54 692 kr för en laparoskopisk 

appendektomi och 51 666 kr för en öppen appendektomi, se tabell 6.4. Inte heller här 

beräknas någon inkrementell kostnadseffektkvot. Den öppna appendektomin kan även här 

sägas dominera över den laparoskopiska appendektomin. 

 

Tabell 6.4: Kostnad per infektionsfri patient 

 
Laparoskopisk   Öppen 

  appendektomi   appendektomi  
Kostnad för hela gruppen: 10 992 996   12 813 060 
Antal infektionsfria 
patienter i gruppen: 201   248 
Kostnad per infektionsfri     
patient:   54 692   51 666 

 
Källa: Egna beräkningar 
 
 
Även sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är alltså den öppna appendektomin den mest 
kostnadseffektiva operationsmetoden. 
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7 Diskussion  
 I resultatdelen visar jag att den öppna appendektomin är den mest kostnadseffektiva 

operationsmetoden, oberoende av vilket perspektiv jag använder mig av. Skillnaden, sett till 

kostnad per infektionsfri patient är dock inte stor mellan de båda operationsmetoderna. Denna 

skillnad kan tänkas vara annorlunda i verkligheten och därför kommer jag här att belysa några 

faktorer som skulle kunna påverka resultatet. 

 

Som jag nämnde i kapitel 4 kan man vid Centrallasarettet i Växjö inte göra någon distinktion 

mellan de olika operationsmetoderna när det gäller kostnad för operationer. Då en 

laparoskopisk appendektomi både tar längre tid att utföra och kräver dyrare utrustning, bör 

denna operationsmetod kosta mer än en öppen appendektomi (Sauerland et al 2004, s 7). 

 

När det gäller kostnad för ett extra vårddygn använder sjukhuset sig av genomsnittskostnad 

istället för marginalkostnad, vilket ger missvisande siffror. I genomsnittskostnaden inkluderas 

vissa fasta kostnader som inte har någon betydelse för vad ett extra vårddygn kostar, men det 

är endast de rörliga kostnaderna som man bör ta hänsyn till. Varje extra vårddygn en patient 

konsumerar kan alltså förväntas vara billigare än vad analysen påvisar då 

marginalkostnadskurvan inte är konstant utan avtar med tiden. 

 

Dessa aspekter visar hur viktigt det är att hälso- och sjukvården blir bättre på att uppskatta 

sina kostnader, till exempel kostnad per behandling och kostnad för extra vårddygn. Stämmer 

inte kostnaderna är det lätt att fel beslut tas, vilket kan leda till att onödiga kostnader uppstår. 

 

De flesta studier som görs på området har en relativt kort uppföljningstid av patienterna, oftast 

inte längre än en månad (Sauerland et al 2005, s 8). Problemet som uppstår till följd av detta 

är att man i studien inte får med de patienter som drabbas av komplikationer efter 

uppföljningstiden. Vid öppen appendektomi är det inte helt ovanligt att patienter, efter mer än 

en månad, drabbas av ärrbildningar i buken. Om dessa ärrbildningar leder till tarmvred krävs 

ytterligare en operation av patienten. Detta leder i sin tur till extra kostnader, både för 

sjukhuset och för samhället, vilka inte kommer med i analysen. Därför borde en längre 

uppföljningstid av patienterna vara att rekommendera.  
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Problemet vid laparoskopisk appendektomi är att den oftare leder till djupa infektioner än vad 

öppen appendektomi gör. Anledningen till detta kan vara att kirurgerna väljer att använda sig 

av laparoskopi vid fel tillfällen. Ju mer inflammerat blindtarmsbihanget är, desto större risker 

medför en laparoskopi. Om sjukhusen utbildar sina kirurger så att dessa blir bättre på att 

genomföra laparoskopier, men också blir bättre på att avgöra om det är säkert att göra en 

laparoskopi eller inte, skulle man kunna undvika en stor del av de djupa infektionerna. På 

Skill Center på Universitetssjukhuset i Lund får kirurger till exempel träning genom att 

operera med hjälp av olika simulatorer och dockor, vilket gör att de är bättre tränade då de 

ställs inför en riktig operation (Region Skåne 2006-01-19). Utbildning av personal ökar 

kostnaderna, men borde ändå löna sig på lång sikt om antalet djupa infektioner kan minskas. 

Det är trots allt på grund av dessa djupa infektioner som den laparoskopiska appendektomin 

är den minst kostnadseffektiva operationsmetoden.  

 

Bättre utbildning skulle också kunna leda till att den höga konverteringsfrekvensen på 48 

procent minskas. Anledningen till att den är så pass hög är att många kirurger använder sig av 

laparoskopin som ett diagnostiskt hjälpmedel, men när de sedan finner att blindtarmsbihanget 

är inflammerat väljer de att konvertera till öppen appendektomi då de har mer vana från denna 

operationsmetod (Jangmalm et al 2001, s 7).  

 

Det som alltså är viktigt att poängtera, i en tid där hälso- och sjukvården hushållar med 

knappa resurser, är att det är vid den laparoskopiska appendektomin som besparingar kan 

göras. Bättre utbildning leder till ett minskat antal postoperativa infektioner och en lägre 

konverteringsfrekvens, vilket i sin tur leder till kortare sjukhusvistelser och sjukskrivningar 

för patienterna. Om en laparoskopisk appendektomi utförs på rätt sätt är chansen därför stor 

att den skulle vara mer kostnadseffektiv än den öppna appendektomin, men så länge 

kirurgerna känner sig osäkra på metoden bör de utföra öppna appendektomier. 

 

Problemen som nämns i denna diskussion hade säkert inte uppstått i samma utsträckning om 

en randomiserad studie hade gjorts. Vid en randomiserad studie kan en större överblick fås 

och det är då lättare att se vilka de faktiska kostnaderna och effekterna är (Drummond et al 

2005, s 105) Då jag har gjort en retrospektiv analys av ett datamaterial har det varit svårt att få 

fram alla realistiska kostnader och effekter och jag har istället fått förlita mig på information 

från andra källor.   
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