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Abstract  
 
This study reviews cost effectiveness figures of health interventions against malaria and 

intestinal worms, in order to investigate how trustworthy and accurate the estimates are. The 

figures, measured as cost per Disability Adjusted Life Year (DALY) averted, lay the ground 

for the ranking of three charities based on cost effectiveness. This ranking is then being 

compared with the organization GiveWell’s ranking based on more criteria. The method used 

shows that the ranking remains the same for almost all reviewed outcomes. A meta-regression 

based on malaria studies was also conducted with the purpose of finding connections between 

the result of a cost effectiveness analysis and the method used. The regression shows that 

using non uniform age-weighting significantly impact calculated cost effectiveness. 

 

Keywords: charities, cost-effectiveness, DALY, GiveWell, health interventions  
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Sammanfattning  
Denna studie granskar publicerade kostnadseffektivitetsmått för malaria- och avmasknings-

interventioner i syfte att utreda hur trovärdiga och fullständiga uppskattningarna är. Måtten, 

vilka uttrycks som kostnad per avvärjt funktionsjusterat levnadsår (DALY), utgör grunden för 

en rangordning av tre välgörenhetsorganisationer baserat på kostnadseffektivitet. Denna 

rangordning visar sig vara identisk med organisationen GiveWell:s rangordning utifrån fler 

kriterier i näst intill samtliga studerade utfall. Utöver detta utfördes även en metaregression på 

malariastudier i syfte att undersöka eventuella samband mellan kostnadseffektivitetsanalysens 

resultat och dess inkluderade faktorer. Regressionen visar att tillämpning av icke-uniform 

åldersviktning signifikant påverkar redovisad kostnadseffektivitet. 

 

Nyckelord: DALY, GiveWell, hälsointerventioner, kostnadseffektivitet, 

välgörenhetsorganisationer 



 i 

Tackord 
Vi vill tacka vår handledare Andreas Bergh och biträdande handledare Carl Hampus Lyttkens 

för värdefulla diskussioner och synpunkter. Vi vill även tacka Malin Planander på Miljöbron 

som stöttat oss längs med arbetets gång. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Kristian Rönn 

på Meta Mind AB som bidragit med idéer och ett ovärderligt samarbete.  



 i 

Innehållsförteckning	
Figur- och Tabellförteckning ................................................................................................... i 

Formelförteckning ................................................................................................................... ii 

Begreppstabell ......................................................................................................................... iii 

1 Introduktion .......................................................................................................................... 1 
1.1 Vetenskaplig relevans och syfte .................................................................................................. 1 
1.2 Problemformulering och frågeställning .................................................................................... 2 
1.3 Disposition .................................................................................................................................... 2 

2 Metod och material ............................................................................................................... 3 

3 Ekonomisk utvärdering ........................................................................................................ 5 
3.1 Kostnadsintäktsanalys ................................................................................................................. 5 
3.2 Kostnadseffektivitetsanalys ........................................................................................................ 6 
3.3 QALYs och DALYs ..................................................................................................................... 6 

3.3.1 Kvalitets- och funktionsvikter ................................................................................................ 7 
3.4 Faktorer som påverkar kostnadseffektiviteten ......................................................................... 9 

3.4.1 Inkluderade kostnader, effekter och studerat perspektiv ........................................................ 9 
3.4.2 Kvalitets- och funktionsvikter, åldersviktning och diskonteringsränta ................................ 10 
3.4.3 Skaleffekter och kombinationer av hälsointerventioner ....................................................... 13 
3.4.4 Geografi, befintlig sjukvård och efterlevnadsgrad ............................................................... 13 

3.5 Argument för och emot kostnadseffektivitet ........................................................................... 15 

4 Utvärdering av hälsointerventioner .................................................................................. 17 
4.1 Referensinterventioner .............................................................................................................. 17 
4.2 Rangordningstabeller ................................................................................................................ 18 
4.3 Tröskelnivåer ............................................................................................................................. 18 
4.4 Studerade hälsointerventioner ................................................................................................. 20 

5 GiveWell ............................................................................................................................... 22 
5.1 Kritik mot GiveWell .................................................................................................................. 24 

6 Resultat ................................................................................................................................ 25 
6.1 Exkluderade kostnadseffektivitetsmått ................................................................................... 25 
6.2 Konvertering av basår ............................................................................................................... 26 
6.3 Beräkning av enskild kostnad per avvärjd DALY ................................................................. 27 
6.4 Hälsointerventionernas kostnadseffektivitet utifrån tre utfall .............................................. 28 
6.5 Metaregression ........................................................................................................................... 31 

6.5.1 Åldersviktning ...................................................................................................................... 33 
6.5.2 Målgrupper ........................................................................................................................... 34 
6.5.3 Funktionsvikter ..................................................................................................................... 34 
6.5.4 Kostnader ............................................................................................................................. 35 
6.5.5 Studiers ålder ........................................................................................................................ 35 

6.6 Korrelationstest .......................................................................................................................... 36 



 i 

6.7 Övriga betydande faktorer ....................................................................................................... 36 
6.7.1 Diskonteringsränta ............................................................................................................... 37 
6.7.2 Regioner ............................................................................................................................... 37 
6.7.3 Externa förmåner .................................................................................................................. 37 

6.8 Hantering av osäkerhet och finansiering av studier ............................................................... 38 
6.9 Verksamheternas kostnadseffektivitet .................................................................................... 38 

6.9.1 Deworm the World Initiative ............................................................................................... 38 
6.9.2 Schistosomiasis Control Initiative ........................................................................................ 40 
6.9.3 Against Malaria Foundation ................................................................................................. 41 
6.9.4 Författarnas rangordning av välgörenhetsorganisationerna ................................................. 41 

7 Analys och diskussion ......................................................................................................... 43 
7.1 Över- och underskattning av kostnadseffektivitet ................................................................. 43 
7.2 Betydelsen av inkluderade faktorer ......................................................................................... 44 

7.2.1 Åldersviktning, målgrupp och funktionsvikter .................................................................... 45 
7.2.2 Indirekta kostnader, externa förmåner och studerat perspektiv ........................................... 46 
7.2.3 Studiers ålder, diskonteringsränta, förväntad livslängd och region ..................................... 47 

7.3 Diskussion kring kriterier ......................................................................................................... 49 

8 Avslutning ............................................................................................................................ 51 
8.1 Begränsningar och självkritik .................................................................................................. 51 
8.2 Bidrag till forskning och framtida forskning .......................................................................... 52 
8.3 Summering ................................................................................................................................. 52 

Referensförteckning ............................................................................................................... 54 

Appendix .................................................................................................................................... I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 i 

Figur- och Tabellförteckning  
 
Figur 3.1 Åldersviktning .......................................................................................................... 11 
Figur 3.2 Åldersviktning och diskontering  ............................................................................. 12 
Tabell 6.1 Kostnad per avvärjd DALY för malarianät  ........................................................... 28 
Tabell 6.2 Kostnad per avvärjd DALY för STH ...................................................................... 29 
Tabell 6.3 Kostnad per avvärjd DALY för STH och SCH  ..................................................... 30 
Tabell 6.4 Kostnad per avvärjd DALY för interventionerna  .................................................. 30 
Tabell 6.5 Regressionstabell  ................................................................................................... 32 
Tabell 6.6 Differens i medelvärde, kostnadseffektivitetsmått  ................................................ 33 
Tabell 6.7 Åldersviktning, avmaskningsstudiers kostnad per avvärjd DALY ........................ 33 
Tabell 6.8 Kostnadseffektivitet DWI ....................................................................................... 39 
Tabell 6.9 Kostnadseffektivitet SCI  ........................................................................................ 40 
Tabell 6.10 Kostnadseffektivitet AMF  ................................................................................... 41 
 
Appendix 
Tabell A.1 Exkluderade kostnadseffektivitetsmått  ..................................................................  I 
Tabell A.2 Basår och kostnadsintervall för malariastudier  ......................................................  I 
Tabell A.3 Basår och kostnadsintervall för avmaskningsstudier ............................................   II 
Tabell A.4 Åldersvikning, förväntad livslängd och studerad målgrupp för malariastudier  ..   II 
Tabell A.5 Använda funktionsvikter i malariastudier  ............................................................  III 
Tabell A.6 Använda funktionsvikter i avmaskningsstudier ....................................................  III 
Tabell A.7 Inkluderade kostnader för malariastudier  ...........................................................  IV 
Tabell A.8 Inkluderade kostnader för avmaskningsstudier  ..................................................  IV 
Figur A.1 Kostnadseffektivitet (basår 2005) och studiers ålder, STH .....................................  V 
Figur A.2 Kostnadseffektivitet (basår 2005) och studiers ålder, STH och SCH  ..................... V 
Tabell A.9 Korrelation förklarande variabler malariastudier  .................................................  V 
Figur A.3 Kostnadseffektivitet (basår 2005) och använd diskonteringsränta, STH  .............  VI 
Figur A.4 Kostnadseffektivitet (basår 2005) och använd diskonteringsränta, STH och SCH VI 
Tabell A.10 Diskonteringsränta och studerad region för malariastudier ...............................  VI 
Tabell A.11 Diskonteringsränta och studerad region för avmaskningsstudier  ....................  VII 
Tabell A.12 Hantering av osäkerhet malariastudier  ...........................................................  VIII 
Tabell A.13 Hantering av osäkerhet avmaskningsstudier ....................................................  VIII 
Tabell A.14 Finansiering malariastudier  ...............................................................................  IX 
Tabell A.15 Finansiering avmaskningsstudier  .......................................................................   X 
Tabell A.16 Finansiell information EA  .................................................................................   X 
Tabell A.17 Finansiell information SCI  ................................................................................  XI 
Tabell A.18 Finansiell information AMF  .............................................................................  XI 
  
 
 
 



 ii 

 
Formelförteckning 
 
Formel 3.1 Antal avvärjda DALYs ...........................................................................................  9 
Formel 6.1 Genomsnittlig placering i intervall .......................................................................  27 
Formel 6.2 EV .........................................................................................................................  27 
Formel 6.3 Kostnad per avvärjd DALY .................................................................................  32 
Formel 6.4 Allokerade intäkter DWI  .....................................................................................  39 
Formel 6.5 Andel per donerad USD som investeras i interventioner .....................................  39 
Formel 6.6 Donerade USD per avvärjd DALY ......................................................................  39



 iii 

 Begreppstabell  
Förkortning Fullständigt begrepp Förklaring 
AFR-D Område D i Afrika enligt 

WHO:s landgruppering 
Inkluderar: Algeriet, Angola, Benin, Burkina Faso, Kameron, 
Kap Verde, Tchad, Ekvatorialguinea, Gabon, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Madagaskar, Mali, 
Mauretanien, Mauritius, Niger, Nigeria, São Tomé och 
Príncipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone och Togo. 

AFR-E Område E i Afrika enligt 
WHO:s landgruppering 

Inkluderar: Botswana, Burundi, Centralafrikanska republiken, 
Kongo, Elfenbenskusten, Etiopien, Kongo-Kinshasa, Eritrea, 
Kenya, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, Rwanda, 
Sydafrika, Uganda, Swaziland, Tanzania, Zambia och 
Zimbabwe. 

AMF Against Malaria 
Foundation 

Välgörenhetsorganisation som fokuserar på att motverka 
spridningen av malaria. 

DALY Disability Adjusted Life 
Year 

Funktionsjusterat levnadsår. Enhetsom tar hänsyn till både 
förlorade levnadsår och funktionsnedsättning till följd av 
sjukdom. En DALY motsvarar ett förlorat år i perfekt hälsa. 

DCP2 Disease Control 
Priorities in Developing 
Countries 

Publikation som sammanställt en stor mängd kostnads-
effektivitetsmått för interventioner som syftar till att motverka 
olika sjukdomstillstånd. 

DWI Deworm the World 
Initiative 

Evidence Actions program som fokuserar på avmaskning. 

EA Evidence Action Välgörenhetsorganisation som driver programmet DWI. 

GBD Global Burden of 
Disease 

WHO:s sammanställning av världens sjukdomsbördor och 
olika sjukdomars funktionsvikter. 

ITN Insecticide-Treated Net Kortvariga malarianät behandlade med insektsdödande medel. 
Livslängd 6–12 månader. 

LLIN Long-Lasting 
Insecticidal Net 

Långvariga malarianät behandlade med insektsdödande 
medel. Livslängd 3 år. 

QALY Quality Adjusted Life 
Year 

Kvalitetsjusterat levnadsår. Enhet som tar hänsyn till 
livskvalitet och -kvantitet. En QALY motsvarar ett år i perfekt 
hälsa. 

SCH Schistosomiasis Snäckfeber. En sjukdom orsakad av inälvsmaskar som 
vanligtvis sprids via sötvatten. 

SCI Schistosomiasis Control 
Initiative 

Imperial Colleges initiativ som fokuserar på avmaskning. 

STH Soil-transmitted 
Helminth Infections 

Infektioner orsakade av jordmaskar. 

WHO World Health 
Organization 

Världshälsoorganisationen. 

WHO- 
CHOICE 

CHOosing Interventions 
that are Cost-Effective 

Ett projekt skapat av WHO för att bedöma kostnadseffektiva 
hälsointerventioner. 
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1 Introduktion 
 
Hälsoproblem i utvecklingsländer uppmärksammas allt mer och det finns ett stort antal 

välgörenhetsorganisationer som utför olika hälsointerventioner, vilka syftar till att förbättra 

individers hälsa genom att bota och motverka sjukdomar. Därför kan det vara svårt för aktörer 

som vill bidra till en bättre världshälsa att veta var en donation gör mest nytta. Då finansiella 

resurser är begränsade är det önskvärt att investera i de välgörenhetsorganisationer som är 

mest kostnadseffektiva, uttryckt som kostnad per funktionsjusterat levnadsår (DALY). Ju 

lägre måttet är, desto högre kostnadseffektivitet.1  

 

GiveWell (u.å.a) är en organisation som rangordnar välgörenhetsorganisationer baserat på 

olika uppställda kriterier. Ett av dessa kriterier är kostnadseffektivitet, vilket de har valt att 

lägga mindre vikt vid till följd av bland annat uppmärksammade felberäkningar. Kostnads-

effektivitet anses dock vara är ett effektivt redskap om tillräckligt mycket underlag finns att 

tillgå, och därmed är högst intressant att studera. Författarnas bedömning av organisationernas 

kostnadseffektivitet baseras på en kombination av hur stor andel insamlade donationer som 

allokeras till hälsointerventioner samt hur kostnadseffektiva interventionerna är i syfte att 

förbättra hälsotillstånd.2 Genom att granska forskningsstudiers publicerade underlag till hälso-

interventioners beräknade kostnadseffektivitet utreds vilka inkluderade faktorer som är av 

betydelse för resultatet. Utifrån malaria- och avmaskningsinterventioners beräknade kostnads-

effektivitetsmått och studerade organisationers finansiella data, rangordnas GiveWell:s topp-

listade organisationer efter enbart verksamhetens kostnadseffektivitet. 

 

1.1 Vetenskaplig relevans och syfte 
Flera studier redovisar olika hälsointerventioners kostnadseffektivitet. Det finns däremot 

ingen övergripande systematisk jämförelse och analys kring hur dessa resultat har tagits fram 

och om de är tillförlitliga. Genom att kritiskt granska olika forskningsrapporters metodval och 

undersöka orsakerna till spridningen inom redovisad kostnad per avvärjd DALY ges ökad 

kunskap kring potentialen och begränsningarna med kostnadseffektivitetsmått. När inter-

ventionernas beräknade kostnadseffektivitetsmått sedan kombineras med GiveWell:s topp-

listade organisationers aktuella finansiella data gällande deras verksamheter, kan slutsatser 

dras kring vilken av de tre välgörenhetsorganisationerna som är mest kostnadseffektiv.  

                                                
1 Kostnad per avvärjd DALY och kostnadseffektivitetsmått används genomgående synonymt i denna studie.  
2 Dessa två aspekter sammanfattas i begreppet “verksamhetens kostnadseffektivitet”. 
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Syfte: Denna studie syftar till att uppmärksamma kostnadseffektivitet som metod för att 

optimera välgörenhet inom hälsa. Detta genom att undersöka vilken av GiveWell:s tre högst 

listade organisationer: Against Malaria Foundation (AMF), Deworm the World Initiative 

(DWI) och Schistosomiasis Control Initiative (SCI), som minimerar kostnaden per avvärjd 

DALY. Genom att studera verksamhetens kostnadseffektivitet ges donatorer ett redskap som 

möjliggör optimering av varje skänkt USD i syfte att förbättra världshälsan. Om insynen i 

välgörenhetsorganisationerna ökar kan det underlätta donatorers val av ändamål. Studien har 

även för avsikt att uppmärksamma utvalda faktorers betydelse för resultatet av en kostnads-

effektivitetsanalys baserad på malaria- och avmaskningsinterventioner för att därigenom 

belysa känsligheten i resultaten.  

 

1.2 Problemformulering och frågeställning 
I en värld med begränsade finansiella resurser är det önskvärt att optimera insatser genom att 

donera till de mest kostnadseffektiva välgörenhetsorganisationerna. För att uppnå detta anser 

författarna att kostnadseffektivitet är ett lämpligt redskap att tillämpa vid prioriteringsbeslut 

inom hälsosektorn för att maximera världshälsan. Eftersom resultatet från en kostnads-

effektivitetsanalys är känsligt för vilka faktorer som inkluderas, är det betydande att granska 

forskningsstudiers använda metod för att uppskatta hälsointerventioners kostnadseffektivitet. 

Frågeställningen som ska besvaras är därför: 

  
Hur rangordnas GiveWell:s topp-tre välgörenhetsorganisationer om hänsyn enbart tas 

till verksamhetens kostnadseffektivitet och vilken betydelse har utvalda faktorer för 

hälsointerventioners beräknade kostnadseffektivitet? 

 

1.3 Disposition 
I avsnitt 2 redogörs för den metod och det material som har använts för att besvara fråge-

ställningen. Avsnitt 3 och 4 innefattar en granskning av forskningen på området, där avsnitt 3 

beskriver ekonomiska utvärderingsmetoder och begreppet kostnadseffektivitet. De studerade 

hälsointerventionerna introduceras i avsnitt 4, vilket även innehåller en beskrivning av hur 

kostnadseffektivitet bedöms. Därefter introduceras organisationen GiveWell och deras verk-

samhet samt framförd kritik mot dem i avsnitt 5. Avsnitt 6 innehåller genererade resultat och 

processen för att ta fram dem. Slutligen analyseras och diskuteras resultaten i avsnitt 7, följt 

av det avslutande och summerande avsnittet 8.  
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2 Metod och material 
 

Tillvägagångssättet för att besvara frågeställningen inkluderade flera steg. Först granskades 

de metoder som studier gjorda på avmaskning och distribuering av malarianät använt för att 

uppskatta kostnadseffektiviteten av hälsointerventionerna. Detta i syfte att identifiera likheter 

och skillnader i kostnadseffektivitetsberäkningarna och därmed kunna analysera sambandet 

mellan olika inkluderade faktorer och den redovisade kostnaden per avvärjd DALY. Med 

denna granskning som underlag beräknades medelvärde och median utifrån tre utfall baserat 

på de kostnadseffektivitetsmått för hälsointerventionerna som ansågs relevanta att inkludera. 

DALY (Disability Adjusted Life Year) valdes framför QALY (Quality Adjusted Life Year) 

som hälsoenhet eftersom DALY huvudsakligen används i de studier som beräknar kostnads-

effektiviteten för interventioner i utvecklingsländer.  

 

Vidare sammanställdes aktuell finansiell data för GiveWell:s tre högst listade välgörenhets-

organisationer, hämtad från respektive årsredovisning, för att bedöma hur stor andel av 

erhållna donationer som allokeras till hälsointerventioner. Därefter undersökte författarna om 

GiveWell:s rangordning av välgörenhetsorganisationer ändrades om hänsyn enbart togs till 

verksamhetens kostnadseffektivitet. Detta genom ett tillvägagångssätt som kombinerar 

andelen av organisationernas intäkter som investeras i hälsointerventioner med beräknad 

kostnadseffektivitet för dessa. Med andra ord sammanställdes medelvärde och median för 

hälsointerventionerna, beräknade utifrån studiers rapporterade kostnad per avvärjd DALY, 

med välgörenhetsorganisationernas finansiella data. På grund av begränsad tidsram 

avgränsades studiens omfattning till Givewell:s tre högst rekommenderade organisationer 

samt de hälsointerventioner deras verksamhet innefattar. Författarna valde GiveWell, och 

deras rangordning eftersom de anses vara den mest framstående organisationen som gör en 

rangordning av biståndsorganisationer. 

 

En metaregression med minsta kvadratmetoden (OLS) utfördes baserat på studerade kostnads-

effektivitetsmått för malariastudier, i syfte att identifiera förekomsten av eventuella samband 

mellan redovisade mått och utvalda inkluderade faktorer. De fem förklarande variabler som 

inkluderades i regressionen valdes utifrån vad författarna ansåg var relevant, och begränsades 

av vilken information och data som kunde återfinnas i granskade studier.  
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Författarna har uteslutit en regression baserad på avmaskningsstudier på eftersom urvalet är 

betydligt mindre än det för malarianät.3 Dessutom anger avmaskningsstudierna ofta snarlika 

antaganden i sina metodbeskrivningar, varpå det inte alltid går att göra någon meningsfull 

analys av relationen mellan inkluderade faktorer och redovisad kostnadseffektivitet. Däremot 

har författarna noterat några intressanta resultat från de granskade avmaskningsstudierna. 

Studiens tyngdpunkt är dock centrerad till malariastudier på grund av det större observations-

antalet.  

 

Den metaregression som genomfördes testades för heteroskedasticitet (White-test) för att 

kontrollera att residualernas varians inte var snedvriden. I de fall residualerna är snedvridna 

behöver standardfelen, vilka uttrycker osäkerhet i regressionskoefficienterna, korrigeras. Uti-

från testet kunde det konstateras att regressionens data är homoskedastisk. Utöver detta 

utfördes ett korrelationstest för att granska om det förekom några linjära samband mellan de 

förklarande variablerna. 

 

 

 

 
  

                                                
3 Totalt har åtta kostnadseffektivitetsmått inkluderats i analysen varav tre gäller STH och övriga härrör en kombinerad 
intervention mot STH och SCH. För malariainterventioner har totalt 34 kostnadseffektivitetsmått inkluderats. 
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3 Ekonomisk utvärdering 
 

I syfte att maximera värdet av investeringar och därmed uppnå ekonomisk effektivitet 

används ett antal metoder för att prioritera bland interventioner. Genom att väga olika 

interventioners för- och nackdelar mot varandra kan en beslutsregel utformas kring vilka som 

bör genomföras. Kostnadseffektivitet är en form av ekonomisk utvärdering och ett användbart 

verktyg när finansiella resurser är begränsade. Hur detta beräknas och vilka faktorer som är 

betydande för kostnadseffektivitetsanalysen förklaras närmare nedan. 

 

Inom hälsosektorn används vanligtvis en eller flera av följande fyra ekonomiska utvärderings-

metoder: kostnadsminimerings-, kostnadseffekts-, kostnadsnytto- och kostnadsintäktsanalys 

(Socialstyrelsen, 2011). Kostnadsminimeringsanalysen är den enklaste metoden eftersom 

effekterna av olika interventioner antas vara identiska, varpå enbart kostnader behöver jäm-

föras (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2014). En kostnadseffektsanalys 

innebär att olika hälsoeffekter jämförs med dess kostnader, medan kostnadsnyttoanalysen 

konverterar effekterna till ett gemensamt mått som tar hänsyn till både levnadskvalitet 

och -kvantitet, istället för att exempelvis enbart mäta antalet barn som vaccineras tack vare en 

intervention. Kostnadseffekt- och kostnadsnyttoanalysen går ofta under den gemensamma 

benämningen kostnadseffektivitetsanalys (Socialstyrelsen, 2011). Kostnadseffektivitets- och 

kostnadsintäktsanalysen kommer nu att beskrivas mer utförligt. 

 

3.1 Kostnadsintäktsanalys 
En klassisk beslutsregel vid utvärdering av en investering är att se till nettonuvärdet, det vill 

säga totala intäkter minskat med totala kostnader, diskonterade till ett nuvärde (Sloman & 

Wride, 2009). Om nettonuvärdet är positivt är investeringen värd att genomföras och ett högre 

nettonuvärde prioriteras framför ett lägre (se exempelvis Morris, Devlin & Parkin, 2007). 

Denna typ av analys kräver att kostnader och hälsovinster uttrycks i samma enhet, vanligtvis i 

monetära termer (SBU, 2014). Att värdera ett hälsotillstånd i monetära termer är dock 

problematiskt på flera plan, dels rent tekniskt på grund av osäkerhet kring det korrekta värdet, 

men även ur ett etiskt och rättviseperspektiv (Musgrove & Fox-Rushby, 2006; Neumann, 

2004).  
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Om hälsotillstånd exempelvis värderas utifrån patienters betalningsvilja, vilken är kopplad till 

inkomst, finns en risk att interventioner riktade mot individer med sämre ekonomiska 

förhållanden värderas lägre (SBU, 2014). Dessutom präglas hälsosektorn av marknads-

misslyckanden, vilket innebär att det saknas en standardiserad uppfattning av det monetära 

värdet på förbättrad hälsa till följd av att hälsoeffekter inte prissätts av marknaden (se 

exempelvis Morris, Devlin & Parkin, 2007). 

 

3.2 Kostnadseffektivitetsanalys 
Kostnadseffektivitet är ett relativt begrepp som kan tillämpas för att jämföra alternativa 

hälsointerventioner (SBU, 2015). Till skillnad från en nettonuvärdesberäkning kräver inte 

kostnadseffektivitetsanalysen att hälsoeffekter och kostnader uttrycks i samma enhet och har 

därför inte samma beslutsregel om att nettot ska vara positivt (se exempelvis Morris, Devlin 

& Parkin, 2007). Medan kostnaderna vanligtvis anges i monetära termer, uttrycks hälso-

effekterna istället i någon form av hälsoenhet som tar hänsyn till förväntad livslängd och 

livskvalitet (Tan-Torres Edejer, Baltussen, Adam, Hutubessy, Acharya, Evans & Murray, 

2003). Socialstyrelsen (2011) framlägger att kostnadseffektivitetsmått redovisas som kostnad 

per hälsoenhet eller antal hälsoeffekter per kostnadsenhet. Måttet redovisar alltså enbart 

kostnaden som krävs för att uppnå en viss hälsoeffekt; att en intervention är mer kostnads-

effektiv än en annan behöver däremot inte betyda att den kostar mindre. Det första grund-

läggande steget för att beräkna en interventions kostnadseffektivitet är att konvertera olika 

hälsoeffekter till en gemensam hälsoenhet för att möjliggöra jämförelser.  

 

3.3 QALYs och DALYs 
Två hälsoenheter som ofta används är kvalitetsjusterat levnadsår (härefter QALY från 

engelskans Quality Adjusted Life Year) och funktionsjusterat levnadsår (härefter DALY från 

Disability Adjusted Life Year). En förenklad beskrivning av sambandet dem emellan är att 

antalet vunna QALYs motsvarar antalet avvärjda DALYs, där antalet QALYs bör maximeras 

och antalet DALYs minimeras (Fox-Rushby, 2002; Lyttkens, 2003). Utöver grova upp-

skattningar existerar dock ingen exakt formel för konvertering mellan QALY och DALY i 

nuläget (Sassi, 2006). Detta beror delvis på att DALYs fokuserar mer på specifika sjukdomar 

medan QALYs i större utsträckning tar hänsyn till det generella hälsotillståndet (Musgrove & 

Fox-Rushby, 2006), vilket inkluderar en individs livskvalitet och livslängd.  
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DALY beräknar å andra sidan förlusten av friska levnadsår, vilket utgörs av för tidig död och 

funktionsnedsättning (Världshälsoorganisationen, WHO, u.å.a). Att förhindra eller avvärja 

DALYs innebär att en förlust av hälsosamma levnadsår undviks.    

 

Gemensamt för hälsoenheterna är att en vunnen QALY och en avvärjd DALY är lika mycket 

värd oavsett vem som får fler år att leva till följd av en intervention (Bognar, 2008; Lyttkens, 

2003). Medan QALY-uträkningar tenderar att vara situationsanpassade, baseras beräkningar 

av antal avvärjda DALYs ofta på en universell förväntad livslängd (Lyttkens, 2003). 

Användandet av en universell förväntad livslängd ger alla liv samma värde oavsett hemland, 

men kan dock snedvrida resultatet (Murray, 1994). När första upplagan av WHO:s samman-

ställning av världens sjukdomsbördor, Global Burden of Disease (GBD), togs fram år 1990 

fastställdes den universella standardiserade förväntade livslängden till 82,5 år för kvinnor och 

80,0 år för män (WHO, 2013). Siffran uppdaterades sedan i samband med 2010 års upplaga 

till 86 år för såväl kvinnor som män. Vad gäller användningen av QALYs respektive DALYs 

tenderar den förstnämnda framförallt att användas för hälsotillstånd i mer utvecklade länder 

medan DALYs i större utsträckning används vid beräkning av sjukdomsbördor i utvecklings-

länder (Musgrove & Fox-Rushby, 2006). 

 

3.3.1 Kvalitets- och funktionsvikter 
För att ta fram QALYs används så kallade kvalitetsvikter, vilka representerar värdet av olika 

hälsotillstånd relativt perfekt hälsa (McCabe, 2009). Kvalitetsvikterna antar vanligtvis värden 

mellan 0 och 1, där 0 motsvarar död och 1 perfekt hälsa (Bognar, 2008). Det existerar dock 

även hälsotillstånd som anses vara värre än döden och som därmed har negativa kvalitets-

vikter (se exempelvis Drummond, Sculpher, Torrance, O’Brien & Stoddart, 2005). För att 

fastställa kvalitetsvikterna genomförs olika typer av experiment, innefattande bedömningar av 

individer i olika hälsotillstånd, för att få en uppfattning om den privata värderingen av hälsa 

(Lyttkens, 2003). 

 

Den experimentella metod som används för att mäta värderingen av olika hälsotillstånd har 

enligt Bleichrodt och Johanneson (1997) stor betydelse för vilka resultat som erhålls. Vanliga 

metoder innefattar avvägningar mellan levnadsår i perfekt hälsa jämfört med levnadsår med 

ett visst handikapp och värderingsskalor, där en egen uppskattning av en situation görs.  
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En annan vanligt använd metod är att väga sannolikheten att bli botad från ett tillstånd mot 

risken för dödsfall (Neumann, 2004). Ett mer standardiserat instrument för att beräkna 

kvalitetsvikterna är EQ-5D4. Detta instrument innefattar tre delmoment där individer graderar 

fem distinkta hälsodimensioner5 i tre olika allvarsgrader, besvarar frågor gällande demo-

grafisk och socioekonomisk bakgrund, samt graderar hälsotillstånd med hjälp av en 

värderingsskala (Henriksson & Burström, 2006; Neumann, 2004). 

 

Vid beräkning av DALYs används istället funktionsvikter, vilka indikerar hur mycket 

prestationsförmågan försämras till följd av en sjukdom eller incident (Fox-Rushby, 2002). 

Funktionsvikterna kan enbart anta värden mellan 0 och 1, och förhållandet är det omvända 

gentemot QALYs så att 0 motsvarar perfekt hälsa och 1 motsvarar död (WHO, 2013). Till 

skillnad från kvalitetsvikter syftar inte funktionsvikterna, enligt Neumann (2004), till att 

spegla privata preferenser. Intentionen menar han istället är att funktionsvikterna ska 

reflektera samhällets värdering av hälsa. Detta innebär att tillstånden värderas av externa 

parter istället för att uppskattas utifrån sjukdomsdrabbade individers erfarenhet.  

 

Voigt och King (2014) anger att WHO tidigare använde åsikter och värderingar från experter 

inom medicin för att fastställa funktionsvikterna. Efter kritik har WHO:s metod däremot 

justerats, exempelvis genom att inkludera data från undersökningar gjorda i flera olika delar 

av världen, innefattande individer med olika utbildningsnivåer. Enligt forskarna kvarstår dock 

flera problem för att funktionsvikterna, och därmed beräknade antal DALYs, ska vara helt 

korrekta: exempelvis ifrågasätts applicerbarheten av framtagna universella funktionsvikter. 

Haagsma, Polinder, Cassini, Colzani och Havelaar (2014) poängterar att beräknade funktions-

vikter är känsliga för hur frågorna utformas och vems preferenser som inkluderas i under-

sökningen. En uniform användning av samma funktionsvikter anses ändå vara att föredra i 

syfte att öka jämförbarheten mellan studier från, och baserade på, olika länder.  

 

 

 

 

 

                                                
4 European Quality of Life-5 Dimensions, framtagen av den internationella forskargruppen: the EuroQol Group. 
5 De fem hälsodimensionerna innefattar: rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär samt oro/nedstämdhet 
(Henriksson & Burström, 2006). 
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När kvalitets- och funktionsvikterna är sammanställda kan antalet vunna QALYs och 

avvärjda DALYs beräknas. Med hjälp av Formel 3.1 uppskattas hur många funktionsjusterade 

levnadsår (DALYs) som besparas om en period i ett visst hälsotillstånd kan undvikas, baserat 

på information från WHO (u.å.a): 
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑣ä𝑟𝑗𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐿𝑌𝑠 = 𝐹𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑘𝑡 × 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 𝑖 ℎä𝑙𝑠𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 (3.1) 
 

För att illustrera med ett exempel har sjukdomen flodblindhet funktionsvikten 0,594 (WHO, 

2004). Att bota en individ från flodblindhet i tio år framöver innebär därmed, baserat på 

Formel 3.1, att knappt sex DALYs avvärjs:  
 

0,594 × 10 = 5,94 𝑎𝑣𝑣ä𝑟𝑗𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐿𝑌𝑠 
 
Kostnaden för interventionen divideras med hälsoeffekten uttryckt i antal avvärjda DALYs 

för att generera ett kostnadseffektivitetsmått uttryckt som kostnad per avvärjd DALY. 

 

3.4 Faktorer som påverkar kostnadseffektiviteten  
En hälsointerventions beräknade kostnadseffektivitet påverkas av vilka faktorer som ingår i 

analysen. Identiska interventioner riktade mot samma geografiska område kan exempelvis 

generera markant skilda kostnadseffektivitetsmått beroende på vilket perspektiv som antas 

eller vilken diskonteringsränta som används. Nedan redogörs för faktorer som författarna, 

baserat på litteraturen, anser är av betydelse för resultatet.  

 

3.4.1 Inkluderade kostnader, effekter och studerat perspektiv  
Inkluderade kostnader och hälsoeffekter är avgörande komponenter för resultatet av en 

kostnadseffektivitetsanalys (Phillips, 2009). Huruvida indirekta kostnader och externa 

förmåner till följd av hälsointerventioner ska inkluderas eller inte utgör en debatt inom 

forskningsområdet (se exempelvis Jamison et al. 2006; SBU, 2014). Medan det innebär stora 

svårigheter att uppskatta värdet av indirekta kostnader och externa effekter, kan de samtidigt 

ha en stor betydelse för analysens resultat (Musgrove & Fox-Rushby, 2006). Exempelvis 

påverkas individer i den drabbades närhet av en förändring i personens hälsa (Socialstyrelsen, 

2011).  
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Vanligtvis inkluderas enbart direkta kostnader, men Miguel och Kremer (2004) framhäver i 

sin utvärdering om avmaskning att det vore naivt att exkludera de externa effekter som en 

intervention har. I avsaknad av dessa anser de att kostnaden per avvärjd DALY skulle bli 

överskattad med 400 %. 

 

Avvägningen kring vilka kostnader och effekter som bör inkluderas i analysen handlar i grund 

och botten om vilket perspektiv som analyseras: samhällets eller det privata ur hälsosektorns 

synvinkel. Exempelvis bidrar donerade mediciner och volontärarbetare, enligt Conteh, Engels 

och Molyneux (2010), till lägre kostnader för interventioner och därmed till högre kostnads-

effektivitet ur ett privat perspektiv. De påpekar däremot att om samhällets perspektiv ska 

analyseras, utgör dessa faktorer alternativkostnader. Socialstyrelsen (2011) har valt att 

inkludera interventionskostnader och förbättrad livskvalitet i sina analyser. Dessutom beaktas 

minskade kostnader för patienten, vården och samhällsservice, som resultat av interventionens 

positiva effekter på personens hälsa. 

 

3.4.2 Kvalitets- och funktionsvikter, åldersviktning och diskonteringsränta 
De kvalitets- eller funktionsvikter som används i kostnadseffektivitetsanalysen, beroende på 

om QALY eller DALY används, har stor betydelse för det resultat som genereras. WHO:s 

framtagna vikter vid sammanställningen av världens sjukdomsbördor har till stor del blivit en 

standard, men har även ifrågasatts och modifierats efter kritiken (WHO, 2013). Enligt Conteh, 

Engels och Molyneux (2010) anser flera forskare att WHO:s funktionsvikter för försummade 

tropiska sjukdomar är underskattade, vilket innebär att interventioner riktade mot dem är 

betydligt mer kostnadseffektiva i praktiken än vad beräkningar baserade på WHO:s vikter 

visar.  

 

Om icke-uniform åldersviktning appliceras vid beräkningen av DALYs, vilket var fallet i 

WHO:s version av GBD från 1990 (WHO, 2013), minskar kostnadseffektiviteten av att rikta 

interventioner mot små barn och äldre generationer. Detta på grund av att en lägre vikt 

tilldelas för att de antas vara beroende av försörjning och inte antas försörja någon annan 

(Bognar, 2008). Enligt Tsuchiya (2002) är justering efter ålder helt irrelevant vid summering 

av folkhälsan och Bognar (2008) påpekar att det finns en viss kulturell snedvridning vad 

gäller icke-uniform åldersviktning eftersom äldre generationers betydelse i samhället varierar 

inom olika kulturer via familjestöd. WHO (2013) har som svar på omfattande kritik övergått 

till att använda uniform åldersviktning i deras beräkningar.  
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Figur 3.1 illustrerar hur olika åldrar vägs in i analysen, med åldersvikt på y-axeln och ålder på 

x-axeln. Utan justering av ålder vägs individer i samtliga åldrar in i analysen efter deras 

faktiska ålder, det vill säga uniform åldersviktning. När icke-uniform åldersviktning används 

värderas individer i arbets-för ålder högre än 1, samtidigt som små barn och äldre 

generationer ges en vikt lägre än 1 (Barendregt, Bonneux & Van der Maas, 1996). 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Källa: Författarna, konstruerad baserad på Barendregt, Bonneux & Van der Maas, 1996. 
         Figur 3.1 Åldersviktning. 
 
Vald diskonteringsränta är en viktig faktor eftersom den avgör hur stor betydelse framtida 

kostnader och hälsoeffekter får i analysen. Kostnaderna för en hälsointervention sker i 

normalfallet främst i närtid, medan effekterna från interventionen uppkommer under en längre 

tidsperiod. Detta innebär att interventioners kostnadseffektivitet påverkas negativt av en högre 

diskonteringsränta eftersom effekterna diskonteras i större utsträckning än kostnaderna. Om 

diskontering av framtida kostnader och hälsovinster bör genomföras är ett omdiskuterat ämne.  
 

Tsuchiya (2002) anser att det inte finns någon rimlig anledning att värdera hälsa i framtiden 

annorlunda från hälsa idag. Richardsson (2002) argumenterar också för att diskontering borde 

exkluderas eftersom han inte anser att det är relaterat till hälsobegreppet. Andra studier 

framhäver att den rådande alternativkostnaden för kapital kan användas som diskonterings-

ränta (se exempelvis Murray, 1994). Samtidigt finns det ytterligare forskare som anser att 

olika diskonteringsräntor borde appliceras på kostnader respektive hälsoeffekter (se exempel-

vis Brouwer, Niesson, Postma & Rutten, 2006). Sedan 2012 exkluderar WHO (2013) 

diskontering i sina analyser, medan den svenska Socialstyrelsen (2011) använder sig av 3 % 

diskonteringsränta för såväl kostnader som hälsovinster.  
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   Källa: Barendregt, Bonneux & Van der Maas, 1996, s. 441. 
                              Figur 3.2 Åldersviktning och diskontering.  
 

Figur 3.2 illustrerar hur den förväntade livslängden som används i analysen påverkas av 

diskontering och icke-uniform åldersviktning. På y-axeln presenteras väntad livslängd och på 

x-axeln återfinns ålder, båda uttryckt i antal år. Den fetstilta heldragna linjen representerar 

förväntad livslängd för en genomsnittlig holländsk kvinna född år 1986–1990 om ingen 

diskontering görs och uniform åldersviktning används (Barendregt, Bonneux & Van der 

Maas, 1996). Genom att diskontera framtida levnadsår med 3 % blir linjen för förväntad 

livslängd flackare, vilket illustreras av den tunna heldragna linjen i figuren. Den fetstilta 

streckade linjen representerar effekten av icke-uniform åldersviktning medan den tunt 

streckade linjen illustrerar förväntad livslängd när såväl icke-uniform åldersviktning och 3 % 

diskontering tillämpas.  

 

Vid applicering av icke-uniform åldersviktning ökar den förväntade livslängden för individer 

upp till medelåldern, och minskar för äldre generationer relativt fallet där enbart diskontering 

inkluderas. Med en positiv diskonteringsränta behandlas individer i olika åldrar mer jämlikt i 

beräkningarna eftersom viktskillnaden i analysen blir mindre, framförallt för personer i unga 

år. En diskonteringsränta på 3 % kan anses obetydlig men ger stort utslag när den appliceras 

på levnadsår långt fram i tiden till följd av ränta-på-ränta-effekten. Detta illustreras av den 

stora skillnaden i lutning mellan den fetstilta och den tunna heldragna linjen i Figur 3.2. Med 

icke-uniform åldersviktning, 3 % diskonteringsränta och olika förväntade livslängder för 

kvinnor och män innebär det, att om en nyfödd flicka avlider, motsvarar det 33,38 DALYs 

(WHO, 2013). Om barnet däremot är en pojke motsvarar dödsfallet 33,27 DALYs.  
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3.4.3 Skaleffekter och kombinationer av hälsointerventioner 
Hur kostnadseffektiv en hälsointervention är kan i många fall bero på i vilken skala den utförs 

(Laxminarayan, Chow & Shahid-Salles, 2006). I vissa fall kan stora skalfördelar existera, 

vilket exempelvis är fallet med storskalig avmaskning (Thompson, 2011). I andra fall finns 

det täckningsgrader vid vilka kostnaderna kan öka markant (Jamison et al. 2006). Murray, 

Evans, Acharya & Baltussen (2000) påpekar att den vanligt förekommande icke-linjäriteten i 

kostnadseffektivitetsmått innebär att det förmodligen är betydligt dyrare att öka omfattningen 

av en intervention från att täcka 90 till 99 % av de drabbade än att öka från 50 till 90 %.  

 

Kombinationer av hälsointerventioner kan bidra med ökad kostnadseffektivitet genom att 

exempelvis samordna medicinleveranser till avlägsna områden (Conteh, Engels & Molyneux, 

2010). Samtidigt försvåras uppskattningen av vilka kostnader som kan härledas till vilken 

intervention och beräkningen av interventionernas kostnadseffektivitet var för sig. Morel, 

Lauer och Evans (2005) framhäver att den mest kostnadseffektiva metoden för att bekämpa 

malaria är en kombination av flera interventioner innefattande både behandling och före-

byggande åtgärder. De påpekar dock att fler studier krävs för att kunna göra korrekta 

bedömningar eftersom en simpel summering av interventionernas enskilda kostnader och 

effekter kan ge missvisande resultat. För en individ som drabbas av olika kombinationer av 

hälsotillstånd finns det en risk att kostnadseffektivitetsmåtten blir överskattade om funktions-

vikter för olika tillstånd enbart summeras (Haagsma, van Beeck, Polinder, Toet, Panneman & 

Bonsel, 2011). Förlorad livskvalitet till följd av flera parallella hälsotillstånd är troligen 

mindre än summan av de enskilda tillståndens hälsoeffekter (Socialstyrelsen, 2011). 

 

3.4.4 Geografi, befintlig sjukvård och efterlevnadsgrad  
Befolkningsstatistik, geografi, klimat och grad av fattigdom är faktorer som indirekt påverkar 

kostnadseffektiviteten. Detta genom att bidra med förutsättningar till vilka sjukdomar som är 

närvarande i området eftersom olika sjukdomar är mer eller mindre kostsamma att bota och 

förebygga.6 En högre befolkningstäthet kan bland annat resultera i snabbare spridning av 

sjukdomar (Population Action International, 2011).  

 

 

                                                
6 För försummade tropiska sjukdomar se exempelvis Crompton och Pearson (2008) och Hotez et al. (2006). 
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Sjukdomsutbredningen väger också in: generellt sett är det mer kostnadseffektivt att investera 

i hälsointerventioner mot sjukdomar som drabbar en större andel av befolkningen. Orsaken är 

att interventionen kommer kunna hjälpa fler personer som är i riskzonen för sjukdomen, varpå 

kostnaden per person blir lägre (Morel, Lauer & Evans, 2005). 

 

Sjukvårdens tillgänglighet, kompetens och kapacitet, vilka i sin tur påverkas av infrastruktur 

och grad av ekonomisk utveckling, har betydelse för en interventions kostnadseffektivitet 

eftersom det påverkar kostnaderna för att leverera önskad vård (Laxminarayan, Chow & 

Shahid-Salles, 2006). Vilken vård som faktiskt levereras beror i sin tur på sjukvårdens och 

institutioners incitament. En aspekt är huruvida ersättningsstrukturen inom sjukvården bygger 

på betalning per botad patient eller längden på sjukhusvistelsen (se exempelvis Drummond et 

al. 2005). Yukich et al. (2008) anger exempelvis att anställda inom hälsosektorn i Malawi får 

provision på försäljningen av myggnät, vilket fungerar som incitament till att sälja fler nät för 

att hindra spridningen av malaria. De poängterar även betydelsen av huruvida sjukvården är 

privat eller offentligt ägd. Med privat verksamhet följer ett större vinstintresse vilket kan vara 

av betydelse för den vård som levereras. 

 

En sista betydande faktor är huruvida grad av efterlevnad är inkluderad i kostnads-

effektivitetsanalysen. Det är inte självklart att samtliga utdelade myggnät används i avsett 

syfte eller i full omfattning. Enligt Pulkki-Brännström, Wolff, Brännström och Skordis-

Worrall (2012) uppskattar WHO att 42 % av hushållen i Afrika ägde minst ett myggnät år 

2010, men att enbart 35 % av barnen yngre än fem år sov under dem. De påpekar även att en 

interventions effektivitet är korrelerad med användningsgraden, och att en reducering i graden 

av efterlevnad för en intervention innebär en proportionerlig minskning av effektiviteten. 

 

Sammanfattningsvis innebär flertalet av ovan diskuterade faktorer att interventioner som inte 

anses kostnadseffektiva i vissa delar av världen kan vara mycket kostnadseffektiva i andra 

(Musgrove & Fox-Rushby, 2006). Det är med andra ord av stor betydelse att undersöka förut-

sättningarna i en forskningsstudie för att kunna göra en objektiv tolkning av dess resultat. 

Kostnadseffektivitet som metod för utvärdering av interventioner har diskuterats mycket 

(Langley, 2000). De främsta för- och nackdelarna redogörs nedan.    
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3.5 Argument för och emot kostnadseffektivitet 
Argumentationen kring kostnadseffektivitet innefattar alltifrån etiska överväganden till in-

konsekventa metodval och användningen av givna resultat (Hutubessy, Chisholm, Tan-Torres 

Edejer & WHO-CHOICE, 2003; Weintraub & Cohen, 2009). I grund och botten handlar 

mycket om avvägningen mellan effektivitet, rättvisa och samhällets preferenser (Pinkerton, 

Johnsson-Masotti, Derse & Layde, 2002).  

 

Eftersom en interventions kostnadseffektivitet beror på befintlig infrastruktur och sjukvårdens 

kapacitet är det, enligt Goodman, Coleman och Mills (2000), mer kostnadseffektivt att 

leverera interventioner till hushåll i mer utvecklade områden. Därför anser de att fördelnings-

effekterna av en intervention borde beaktas tillsammans med effektivitetsmåtten i syfte att ge 

individer med störst behov en större vikt i analysen. På så sätt kan de mest behövande utgöra 

den primära målgruppen för interventioner även om det innebär högre kostnader att nå dem. 

Breman et al. (2006) påpekar att kostnadseffektivitetsanalyserna behöver kompletteras med 

en redogörelse kring vad som faktiskt är möjligt att finansiera. De framhäver även vikten av 

att undersöka om det finns tillräcklig administrativ kapacitet för att genomföra en kostnads-

effektiv hälsointervention.  

 

Enligt Jamison et al. (2006) är kostnadseffektivitetsanalyser ett viktigt instrument för att 

uppmärksamma försummade tropiska sjukdomar och för att kunna omdirigera finansiella 

resurser till mer effektiv användning. Kostnadseffektivitetsanalysen kringgår även de etiska 

överväganden som uppstår när hälsotillstånd värderas i monetära termer. Enligt Musgrove och 

Fox-Rushby (2006) möjliggör den jämförelser mellan samtliga hälsotillstånd. Dock uppstår 

andra etiska dilemman eftersom effektiv resursallokering inte nödvändigtvis innebär rättvis 

och jämlik fördelning (Brock, 2004; Phillips, 2009).  

 

Murray et al. (2000) lyfter fram att genomförandet av en kostnadseffektivitetsanalys är 

mycket resurskrävande vilket begränsar dess attraktivitet. Flera forskare kritiserar också 

kostnadseffektivitetsanalyser för att vara ofullständiga och alldeles för osäkra (se exempelvis 

Hutubessy et al. 2003). Murray et al. (2000) och Neumann (2004) propagerar för behovet av 

en universell standard vid utförandet av analyser för att erhålla jämförbara resultat.  
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Miguel och Kremer (2004) framhäver att det inte finns tillräckliga bevis för om barn med 

störst behov av sjukvård är de som faktiskt får ta del av denna. Deras studie gjord på 

avmaskning visade att sjuka skolbarn i mindre utsträckning fick behandling på grund av att de 

var frånvarande dagarna då medicinen delades ut i skolorna. En annan faktor är att de allra 

fattigaste barnen, som normalt är de som lider av maskrelaterade sjukdomar i störst 

utsträckning, sällan har möjlighet att gå i skolan och därmed kunna ta del av medicineringen.  

 

Det råder konsensus om att kostnadseffektivitetsanalyserna har många begränsningar, men det 

innebär inte, enligt Weintraub och Cohen (2009), att de är helt irrelevanta. Weintraub och 

Cohen poängterar vikten av att de som använder kostnadseffektivitetsanalyserna är väl in-

förstådda med dess styrkor respektive begränsningar. Socialstyrelsen (2011) anser att ett 

kostnadseffektivitetsmåtts trovärdighet helt beror på kvaliteten på underlaget analysen utgår 

från. WHO har utvecklat riktlinjer kring hur en kostnadseffektivitetsanalys bör utföras för att 

resultaten ska kunna generaliseras och appliceras även på andra situationer och regioner (Tan-

Torres Edejer et al. 2003). Den generaliserade kostnadseffektivitetsanalysen ger dock mindre 

precisa resultat i form av större redovisade intervall, och är därför mest användbar för grova 

uppskattningar (Hutubessy et al. 2003).   

 

Trots att genererade resultat i allra högsta grad är beroende av metodval och underlag menar 

Goodman, Coleman och Mills (2000) att kostnadseffektivitetsanalyserna är användbara i vissa 

situationer. Exempelvis när beslut behöver fattas gällande interventioner där osäkerheten är 

stor och det råder begränsad tillgång till empiriska undersökningar. För att erhålla så precisa 

resultat som möjligt av en analys påpekar de att generaliserbarheten i resultaten måste be-

gränsas. Frågan är vad som väger tyngst: att erhålla fullt korrekta resultat för några specifika 

fall, eller mer generella resultat som är användbara för jämförelser mellan studier.  
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4 Utvärdering av hälsointerventioner 
 
För att öka förståelsen kring kostnadseffektivitetsanalysen krävs en mer utförlig förklaring av 

berörda hälsointerventioner och hur de utvärderas. En hälsointervention är avsedd att minska 

risken, varaktigheten eller graden av ett hälsoproblem och därmed förbättra hälsotillståndet 

(Jamison et al. 2006). Kostnadseffektivitet uttryckt som kostnad per avvärjd DALY eller 

QALY har använts flitigt för att utvärdera hälsointerventioners kostnadseffektivitet, men även 

andra utvärderingsmått existerar.  

 

Disease Control Priorities Project har sammanställt rapporten DCP27, där drygt 300 olika 

hälsointerventioners kostnadseffektivitet listas (Laxminarayan, Chow & Shahid-Salles, 2006). 

Utav dessa är majoriteten formulerade som USD per avvärjd DALY och beräknade med så 

snarlika metoder som möjligt, vilket underlättar jämförelser mellan sjukdomar, hälsotillstånd 

och interventioner (Jamison et al. 2006). För att utvärdera framtagna kostnadseffektivitets-

mått har forskare tagit fram olika metoder. Några av de vanligaste innefattar jämförelse mot 

en referensintervention, rangordningstabeller samt jämförelse mot en tröskelnivå, ofta baserad 

på BNP per capita, men även andra tröskelvärden förekommer (Marseille, Larson, Kazi, 

Kahnd & Rosen, 2015).  

 

4.1 Referensinterventioner  
Att använda referensinterventioner för utvärdering av kostnadseffektivitetsmått innebär i 

praktiken användning av en befintlig intervention som tröskelnivå när en ny intervention ska 

utvärderas (Weinstein & Zeckhauser, 1973, återgivet i Marseille et al. 2015). Marseille et al. 

(2015) påpekar dock att kostnadseffektivitetsmåtten inte uppdateras kontinuerligt vilket för-

svårar jämförelser med alternativa interventioner. Detta eftersom exempelvis ny teknologi och 

förändrade sjukdomsbördor påverkar kostnadseffektiviteten för såväl befintliga som nya 

hälsointerventioner. Jämförelse mot en referensintervention tar inte heller alltid hänsyn till 

andra potentiellt mer kostnadseffektiva hälsointerventioner, utan beslutsunderlaget innefattar 

enbart den nya interventionen under utvärdering samt den befintliga referensinterventionen 

(Marseille et al. 2015).  
 

                                                
7 Disease Control Priorities in Developing Countries, 2:a upplagan. Producerad för Världsbanken i samarbete med the 
National Institutes of Health, WHO, och the Population Reference Bureau.  
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4.2 Rangordningstabeller 
Rangordningstabeller, så kallade ”league tables”, är användbara i syfte att uppnå största 

möjliga hälsoeffekt med en given budget (Marseille et al. 2015). I teorin innebär detta att de 

mest kostnadseffektiva interventionerna, uttryckt som lägst kostnad per avvärjd DALY, väljs 

framför mindre kostnadseffektiva för samma eller olika ändamål. Tan-Torres Edejer et al. 

(2003) påpekar dock att detta tillvägagångssätt inte ger någon information huruvida den mest 

kostnadseffektiva hälsointerventionen är värd att genomföra. Ännu en begränsning, enligt 

Marseille et al. (2015), är bristfällig tillgång till data på kostnader och effektivitet. Kritik 

riktas även mot det faktum att tabellerna jämför kostnadseffektivitetsmått som beräknats fram 

med varierande metoder och inte anger graden av osäkerhet i beräkningarna.  

 

4.3 Tröskelnivåer 
För att klassificera hälsointerventioner som kostnadseffektiva eller ej har forskare tagit fram 

olika tröskelnivåer (se exempelvis Morris, Devlin & Parkin, 2007) som ska spegla samhällets 

betalningsvilja för en hälsointervention. Hälsointerventioners kostnadseffektivitet kan skilja 

sig kraftigt mellan länder och regioner, varpå Marseille et al. (2015) anser att det är viktigt att 

situationsanpassa analysen till det enskilda fallet. Globalt accepterade tröskelnivåer anser 

Conteh, Engels och Molyneux (2010) kan hjälpa beslutsfattare att bedöma när det är 

kostnadseffektivt att omprioritera bland hälsointerventioner. 

 

Att använda ett lands BNP per capita som tröskelnivå har blivit allt vanligare (Conteh, Engels 

& Molyneux, 2010). WHO-CHOICE8 bedömer hälsointerventioner som kostnadseffektiva om 

kostnaden per avvärjd DALY understiger tre gånger BNP per capita (Marseille et al. 2015). 

En intervention anses vara mycket kostnadseffektiv om kostnaden understiger BNP per capita 

(WHO, u.å.b). För att illustrera med ett exempel: BNP per capita i afrikanska länder söder om 

Saharaöknen var i genomsnitt cirka 3 500 USD år 2014 (Världsbankens databas, u.å., åter-

givet i Trading Economics, u.å.), vilket betyder att många åtgärder riktade mot försummade 

tropiska sjukdomar faller inom gränsen för att räknas som kostnadseffektiva (Conteh, Engels 

& Molyneux, 2010). Interventioner riktade mot dessa sjukdomar faller nämligen nästan 

uteslutande inom 100 USD per avvärjd DALY (Crompton & Pearson, 2011).  

 

                                                
8 Förkortningen står för: CHOosing Interventions that are Cost-Effective. Se Begreppstabell för förklaring. 
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Användning av tröskelnivåer för utvärdering är inte helt utan sina begränsningar: bland annat 

exkluderar det alternativkostnaden för konkurrerande interventioner (Marseille et al. 2015). 

Marseille et al. (2015) menar också att tröskelnivåerna baserade på BNP per capita är 

framtagna utifrån ogrundade antaganden. Diamond och Kaul (2009) kritiserar användningen 

av tröskelnivåer baserade på BNP per capita eftersom länders köpkraft exkluderas. Ytterligare 

kritik mot dessa tröskelnivåer handlar om att de är för enkla att uppnå; Marseille et al. (2015) 

menar att de skulle behöva vara striktare för att vara meningsfulla.  

 

Att använda ett lands BNP per capita som tröskelnivå för hälsointerventioner anser Becker-

Dreps, Biddle, Pettifor, Musuamba, Nku Imbie, Meshnick och Behets (2009) är ett för högt 

ställt krav på låg- och medelinkomstländer. Ett lämpligare mått för att spegla vad som är 

möjligt att finansiera anser de istället är att se till landets offentliga sjukvårdskostnader per 

capita. Andra forskare och institutioner har även lagt fram andra förslag på alternativa 

tröskelnivåer. År 1996 publicerade WHO en rapport9 där hälsointerventioner klassificerades 

som kostnadseffektiva om de understeg 150 USD per avvärjd DALY (Goodman, Coleman & 

Mills, 2000). Hälsointerventioner ansågs vara mycket kostnadseffektiva om de understeg 25 

USD per avvärjd DALY.  

 

I USA har hälsointerventioners kostnadseffektivitet ofta bedömts utifrån tröskelnivån 50 000 

USD per QALY (Hirth, Chernew, Miller, Fendrick & Weissert, 2000). Tröskelnivån är 

baserad på kostnaden för att genomföra njurdialysbehandling, vilket generellt sett har antagits 

falla inom samhällets betalningsvilja (Hirth et al. 2000). Med åren har gränsen ansetts vara för 

låg, i takt med att den sociala betalningsviljan för hälsa har ökat. Detta resulterade i att 

tröskelnivån senare höjdes till 100 000–150 000 USD per QALY (Ubel, Hirth, Chernew & 

Fendrick, 2003). Socialstyrelsen (2011) har satt riktlinjen för kostnadseffektiva hälso-

interventioner i Sverige till en högsta nivå om 500 000 SEK per QALY, vilket med en 

växelkurs på drygt 8 SEK per USD motsvarar cirka 60 000 USD. För att klassificeras som 

mycket kostnadseffektiva interventioner ska kostnaden per QALY enligt Socialstyrelsen 

understiga 100 000 SEK, motsvarande cirka 12 000 USD.  

 

 

 

                                                
9 Rapportens titel är: Investing in Health Research and Development. 
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Den icke vinstdrivande organisationen GiveWell (u.å.a), vilken förklaras närmare i avsnitt 5, 

har bland annat valt att uttrycka hälsovinster i termer av räddade liv. Enligt dem bedöms 

hälsointerventioner vara mycket kostnadseffektiva om kostnaden understiger 5 000 USD per 

räddat liv (oavsett ålder), samtidigt som interventioner med en kostnad högre än 50 000 USD 

per räddat liv inte anses effektiva nog för att vara föremål för donationer (GiveWell, u.å.b). 

Världsbanken klassificerar hälsointerventioner för låginkomstländer som mycket kostnads-

effektiva om kostnaden faller inom 0–100 USD per räddat liv. Detta mått är enligt Jamison et 

al (1993, återgivet i Laxminarayan, Chow & Shahid-Salles, 2006) enbart en grov skattning 

och behöver anpassas efter ett lands specifika förutsättningar, såsom hälsobudget och 

sjukdomsutbredning. 

 

Användning av alternativa tröskelnivåer, i syfte att prioritera bland interventioner inom hälso-

sektorn, är mycket omdiskuterat. Exempelvis påpekar Weintraub och Cohen (2009) att fram-

tagna tröskelnivåer inte har någon forskningsbaserad grund, men att vald tröskelnivå för 

kostnadseffektivitet snarare är ett samhällspolitiskt beslut än ett medicinskt. Diamond och 

Kaul (2009) anser att tröskelnivån på 50 000 USD per QALY är en grov förenkling av en 

komplex process, vilket betyder att värdet varken är realistiskt eller generaliserbart. De 

kritiserar även det faktum att ingen justering för inflation görs. Weintraub och Cohen (2009) 

samt Diamond och Kaul (2009) är överens om att användningen av alternativa tröskelnivåer 

behöver kompletteras med andra faktorer för att utgöra ett relevant beslutsunderlag för hälso-

interventioner. 

 

4.4 Studerade hälsointerventioner 
Nästan samtliga försummade tropiska sjukdomar utgör kostnadseffektiva måltavlor för hälso-

interventioner (Conteh, Engels & Molyneux, 2010). Olika typer av insatser för att bota dessa, 

däribland jordmaskar (STH) och snäckfeber (SCH), hör enligt Laxminarayan, Chow och 

Shahid-Salles (2006) till de mest kostnadseffektiva allmänna hälsoinvesteringarna om läke-

medlen distribueras genom en kombinerad intervention. Även insatser för att motverka upp-

komsten av malariainfektioner har visat sig vara mycket kostnadseffektiva utifrån forskning 

på området. 
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Malaria är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i länder söder om Saharaöknen 

(Laxminarayan, Chow & Shahid-Salles, 2006). I denna studie har författarna undersökt 

kostnadseffektiviteten av att distribuera kort- och långvariga insektsbesprutade malarianät 

(ITNs och LLINs). ITNs har en livslängd på cirka sex till tolv månader medan LLINs varar 

upp till tre år. I merparten av de granskade studierna framgår det inte tydligt huruvida inter-

ventionerna innefattar distribuering av ITNs eller LLINs. LLIN är en vidareutvecklad form av 

ITN vilket också det bidrar till otydlighet. Malarianäten kan även vara besprutade med olika 

typer av insektsmedel med varierande hållbarhet. Näten impregneras ofta med insektsmedlet 

deltametrin, vilket beräknas verka i upp till ett år, alternativt med permetrin som varar upp till 

sex månader (Goodman, Coleman & Mills, 2000).10  

      

Jordmaskar (STH) och snäckfeber (SCH) drabbar en stor andel av världens befolkning och är 

framförallt vanligt förekommande i utvecklingsländer: Miguel och Kremer (2004) anger att 

bara i Afrika utgör de cirka 50 % av alla sjukdomar. STH är en infektion orsakad av jord-

maskarna: hakmask, piskmask eller spolmask. Infektionerna från de olika jordmaskarna 

innebär var för sig olika sjukdomsbördor och har därmed något olika funktionsvikter.11 SCH 

sprids av en parasitisk mask och smitta sker vanligtvis genom kontakt med kontaminerat 

sötvatten (WHO, 2016). Enligt forskarna Miguel och Kremer (2004) ökar maskrelaterade 

sjukdomar skolfrånvaron med en fjärdedel, vilket gör avmaskning till en attraktiv intervention 

för att investera i ett lands humankapital. 
 
 
 
  

                                                
10 Se Tabell 6.1 för en redogörelse av de olika kostnadseffektivitetsmåtten. 
11 Se Tabell A.6 i Appendix. 
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5 GiveWell  
 
Efter att ha beskrivit kostnadseffektivitet och utvärdering av hälsointerventioner introducerar 

detta avsnitt den välkända icke vinstdrivande organisationen GiveWell, vilken utvärderar och 

rangordnar välgörenhetsorganisationer. Deras verksamhet är av betydelse eftersom det finns 

ett stort antal biståndsorganisationer att allokera donationer mellan. I denna studie jämför 

författarna hur en rangordning utifrån enbart kostnadseffektivitet skiljer sig från den utförd av 

GiveWell baserad på kriterierna: bevisad effekt, transparens, finansieringsutrymme och 

kostnadseffektivitet. Detta i syfte att utreda om kostnadseffektivitet är tillräckligt som besluts-

underlag, och därmed erbjuda ett redskap som gör det möjligt för donatorer att maximera 

effekten av varje skänkt USD. 

 

GiveWell (u.å.a) grundades av en grupp donatorer som såg ett behov av att hjälpa andra 

donatorer att allokera finansiella resurser mer effektivt. Deras rangordning av bistånds-

organisationer baseras på egen, djupgående forskning kring vilka organisationer eller projekt 

de anser är i behov av mer finansiering för att kunna hjälpa världens fattiga i låginkomst-

länder (GiveWell, u.å.c). GiveWell har som mål att rekommendera biståndsorganisationer till 

individuella bidragsgivare för att maximera effekten av ytterligare donationer i termer av 

förbättrade eller räddade liv (GiveWell, u.å.d). Organisationen rekommenderar fyra bistånds-

organisationer som de anser presterar bäst baserat på dessa grunder (GiveWell, u.å.c). 

Samtliga fyra verksamheter är avsedda att förbättra levnadsstandarden i utvecklingsländer, 

främst i Afrika.  

 

Medan världens största privata välgörenhetsorganisation, Bill & Melinda Gates Foundation 

(BMGF), väljer att inte göra någon absolut jämförelse mellan låginkomsttagare i olika delar 

av världen (BMGF, u.å.), anser GiveWell att marginalnyttan av att höja levnadsstandarden är 

större i utvecklingsländer (GiveWell, 2011). Detta gör att kostnadseffektiviteten av att rikta 

hälsointerventioner mot utvecklingsländer också blir relativt högre. Med detta som utgångs-

punkt har GiveWell (u.å.d) ändrat fokus till att enbart rekommendera biståndsorganisationer 

som är verksamma i utvecklingsländer, från att tidigare även ha inkluderat välgörenhets-

organisationer med fokus på USA. 
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GiveWell:s (u.å.c) fyra högst listade organisationer år 2015 var i fallande ordning: Against 

Malaria Foundation (AMF), Imperial College:s institution: Schistosomiasis Control Initiative 

(SCI), programmet: Deworm the World Initiative (DWI) som administreras av organisationen 

Evidence Action (EA), samt GiveDirectly. AMF:s (u.å.) verksamhet innefattar distribution av 

långvariga insektsbesprutade myggnät (LLINs) till hushåll samt undervisning för att förhindra 

spridningen av malaria. Därutöver gör AMF uppföljningar av sjukdomsutbredningen för att 

utvärdera var behovet av ytterligare malarianät är som störst. SCI (u.å.) fokuserar på att bota 

människor från masksjukdomarna SCH och STH genom att behandla skolbarn och andra 

individer i riskzoner med avmaskningspiller. DWI arbetar med att införa nationella skol-

baserade avmaskningsprogram mot STH tillsammans med lokala regeringar i syfte att öka 

närvaron och därmed produktiviteten i skolorna (EA, u.å.). Slutligen är GiveDirectly (u.å.) en 

aktör som hanterar direkta överföringar av likvida medel till fattiga i utvecklingsländer.  

 

Med undantag för GiveDirectly är samtliga toppnoterade organisationer fokuserade på hälso-

investeringar. Utöver dessa fyra biståndsorganisationer uppmärksammar GiveWell (u.å.c) 

även ett fåtal andra organisationer som anses förtjäna mer donationer än vad som erhålls i 

dagsläget. GiveWell (u.å.d) bedömer, som tidigare nämnts, biståndsorganisationer baserat på 

bevisad effekt, finansieringsutrymme, kostnadseffektivitet och transparens. Bevisad effekt 

innebär enligt dem att interventionerna har studerats grundligt och att påvisad effekt kan 

förväntas även vid applicering på en större befolkning. De lyfter fram att om det finns 

möjlighet för en organisation att effektivt absorbera ytterligare donationer finns det mer 

finansieringsutrymme. Om mer resurser inte nödvändigtvis innebär fler hälsointerventioner 

eller större skala på dessa, på grund av bristfällig verksamhet, är inte mer bidrag motiverade 

(GiveWell, u.å.e).  

 

Kostnadseffektivitet mäts genom att programmen utvärderas i form av kostnad per avvärjd 

DALY, kostnad per räddat liv, eller kostnad per total ekonomisk extern förmån (GiveWell, 

u.å.d). Efter att flera grova felberäkningar i kostnadseffektivitetsanalyser från andra aktörer 

upptäcktes beslöt GiveWell däremot att lägga mindre vikt vid att studera kostnadseffektivitet, 

och mer vikt på övriga kriterier (Berger, 2011). Transparens är det senast tillkomna kriteriet, 

vilket enligt GiveWell (u.å.d) innebär att organisationerna måste vara samarbetsvilliga och 

rapportera fullständig information, inklusive finansiell data. GiveWell:s (u.å.d) verksamhet 

består också i att kontinuerligt följa upp sina utvärderingar och att publicera såväl positiv som 

negativ utveckling för organisationerna.  
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5.1 Kritik mot GiveWell 
Giving What We Can, en organisation som rekommenderar kostnadseffektiva bistånds-

organisationer, använder GiveWell:s utvärderingar av kostnadseffektivitet när de gör sina 

bedömningar (MacAskill, 2012). Trots detta riktar medgrundaren William MacAskill (2012) 

kritik mot GiveWell: han menar bland annat att de borde anlita externa parter för att 

kontrollera deras rekommendationer varje år. GiveWell har även fått kritik från andra håll. 

Exempelvis innebär deras transparenskriterium att välgörenhetsorganisationer måste bistå 

med omfattande finansiell rapportering för att kunna bli toppnoterade (GiveWell, u.å.d). Att ta 

fram ett fullständigt bedömningsunderlag är kostsamt och Strom (2007) framhäver att många 

donatorer anser att biståndsorganisationer borde lägga mindre resurser på administration. Eva 

Vivalt (2013) är också kritisk till mycket av det GiveWell gör men ger trots det eloge för att 

de belyst effektiva donationer inom välgörenhet. 
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6 Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas studerade hälsointerventioners beräknade kostnadseffektivitet. Till-

sammans med GiveWell:s topplistade organisationers aktuella finansiella data utgör detta 

underlaget för att utreda hur kostnadseffektiva välgörenhetsorganisationernas verksamheter 

är. De metodval som studier använt för att beräkna hälsointerventioners kostnadseffektivitet 

skiljer sig ofta åt, vilket ger upphov till stor spridning mellan olika kostnadseffektivitetsmått. 

Till följd av detta har författarna valt att exkludera vissa granskade studier samt att utföra 

beräkningar utifrån tre utfall: ett lägsta, ett högsta samt en bästa uppskattning däremellan 

baserat på litteraturen. Beräkningarna innefattar bland annat medelvärde och median för de 

granskade måtten tillhörande varje hälsointervention, och ligger till grund för författarnas 

uppskattning av biståndsorganisationernas kostnadseffektivitet.  

 

6.1 Exkluderade kostnadseffektivitetsmått 
Vid en genomgång av litteraturen har samtliga återfunna kostnadseffektivitetsmått inom varje 

hälsointervention granskats. Merparten av malaria- och avmaskningsinterventionerna har stor 

spridning mellan granskade kostnadseffektivitetsmått, vilket ger upphov till extremvärden 

som i sin tur kan ha stor effekt på beräknade genomsnittliga värden. Vissa av dessa extrem-

värden exkluderades från författarnas egna beräkningar baserat på att måtten är framtagna 

med mycket avvikande antaganden eller brister i trovärdighet (se Tabell A.1 i Appendix för 

exkluderade mått). 

 

Först och främst utelämnades två kostnadseffektivitetsmått för malariainterventioner. Detta 

gällde Seo, Baker och Ngos (2014) beräkning utifrån samhällets perspektiv samt Goodman, 

Coleman och Mills (2000) mått baserat på höginkomstländer. Miguel och Kremers (2004) 

analys av STH bygger på slutsatsen att 99 % av effekterna från en kombinerad avmasknings-

intervention avser positiva effekter från att förhindra SCH. Detta skulle i sin tur innebära att 

kostnaden för den kombinerade interventionen, med avdrag enbart för den ena avmasknings-

medicinen, fördelas på 1 % av effekterna i de fallen SCH inte existerar. Med tanke på den 

enorma utbredningen av SCH, vanligtvis i samma områden som STH, anser författarna att 

måttet inte är relevant och valde att exkludera även detta.  

 

 



 26 

Det förekommer uppmärksammade felberäkningar i kapitlet av Hotez et al. (2006) i DCP2 

gällande kostnadseffektiviteten för avmaskning av STH (Berger, 2011). Därför har även 

denna studie exkluderats i författarnas beräkning. Till följd av att Hotez et al. (2006) beräknar 

kostnadseffektiviteten för en kombinerad behandling av STH och SCH baserat på denna 

felräkning har även detta mått utelämnats. Berger (2011) redovisar kostnadseffektivitetsmått 

för avmaskningsinterventioner som bygger på samma underlag som DCP2 fast enligt en 

beräkning som han anser vara korrekt. Han redovisar två olika mått för varje intervention, ett 

inklusive och ett exklusive långsiktiga effekter. Författarna valde att enbart inkludera det 

förstnämnda eftersom det ansågs mer rättvisande med tanke på att interventioners hälso-

effekter framförallt uppstår på längre sikt. Till sist exkluderade författarna kostnads-

effektivitetsmåttet som Warren et al. (1993, återgivet i Turner, Truscott, Hollingsworth, 

Bettis, Brooker & Anderson, 2015) har tagit fram. Anledningen är att rapporten utgör en äldre 

version av DCP2, varpå det inte finns information gällande antaganden och kostnader. 

Dessutom är studien över 20 år gammal vilket innebär att såväl priser som insatsfaktorer har 

utvecklats mycket sedan den publicerades.  

 

6.2 Konvertering av basår  
Insamlade studier är publicerade olika år eller baserade på andra studier från tidigare år vilket 

gör att det finns en stor spridning vad gäller använt basår vid beräkning av interventionernas 

kostnadseffektivitet. För att möjliggöra rättvisande jämförelser har författarna konverterat 

samtliga kostnadseffektivitetsmått till samma basår. År 2005 valdes som gemensamt basår till 

följd av att flest inkluderade mått uttrycks i detta basår. Konverteringen genomfördes baserat 

på konsumentprisindex för USA, hämtat från Världsbankens databas (u.å.), eftersom nästan 

samtliga insamlade kostnadseffektivitetsmått är noterade i USD. 

 

För vissa avmaskningsstudier saknas information kring vilket basår som har använts. I fallet 

med Sinick (u.å.) beror detta på att kostnader för insatsfaktorer inte har konverterats till 

prisnivån för ett gemensamt basår. Sinicks analys baseras på data publicerad under perioden 

1991–2011, varvid författarna antog basår 2005 som generalisering. I de fall Berger (2011) 

har gjort omräkningar av måtten från Hotez et al. (2006), har författarna applicerat den sist-

nämnda studiens basår, det vill säga år 2001. Miguel och Kremer (2004) baserar sin analys på 

studier gjorda år 1997–2001, varpå basår 1999 antogs av författarna. Se Tabell A.2 och A.3 i 

Appendix för en fullständig redogörelse av befintliga och antagna basår för granskade studier. 
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6.3 Beräkning av enskild kostnad per avvärjd DALY 
Hur olika studier väljer att redovisa beräknade kostnadseffektivitetsmått varierar från enskilda 

värden till kostnadsintervall, alternativt en kombination av de båda. För att kunna analysera 

spridningen mellan interventionernas kostnadseffektivitetsmått har författarna konverterat de 

mått som enbart uttryckts som ett intervall till enskilda värden.12 Utifrån de rapporter som 

redovisar både enskilda värden samt intervall beräknades de enskilda värdenas placering i 

intervallen. Därefter applicerades den genomsnittliga placeringen på de studier som enbart 

redovisar ett kostnadsintervall per avvärjd DALY. Denna metod ansåg författarna generera 

mer rättvisande uppskattningar jämfört med att enbart använda intervallets medelvärde. 

Anledningen var att studiers redovisade enskilda mått nästan uteslutande återfanns i nedre 

halvan av angivna intervall samt att det ofta inte angavs någon förklaring till vad de enskilda 

måtten eller intervallen berodde på. Tillvägagångssättet för beräkningen var som följer: 

    
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 =  !

!
 (!"!!")

!"
                      (6.1)  

 
Där N representerar antal observationer, EV är förkortning för enskilt värde och LV är 

förkortning för lägsta intervallvärde. VB står för variationsbredd, vilket motsvarar differensen 

mellan det högsta och lägsta intervallvärdet. 

 

Den beräknade genomsnittliga placeringen i intervallet utgör ett värde mellan 0 och 1, där 0 

står för det lägsta intervallvärdet och 1 motsvarar det högsta intervallvärdet. Vid applicering 

av formeln för enskilda värden och intervall från granskade studier erhölls värdet 0,374. Den 

genomsnittliga placeringen användes sedan för att uppskatta resterande enskilda värden som 

saknades i de granskade studierna. För att applicera den beräknade genomsnittliga positionen 

i intervallet på de mått där enbart intervall fanns att tillgå genomfördes följande beräkning: 

 
𝐸𝑉 =   𝑉𝐵 × 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 + 𝐿𝑉  (6.2)  

 
Exempelvis för Crompton och Pearson (2008), har en kombinerad intervention mot STH och 

SCH det angivna kostnadsintervallet 10–23 per avvärjd DALY (basår 2008). Den beräknade 

enskilda kostnaden per avvärjd DALY blev följaktligen:  
 

𝐸𝑉 = 23 − 10  × 0,374 + 10 ≈ 14,9 
 
Måttet konverterades sedan till prisnivån för år 2005 och blev därmed 13,5 (se Tabell 6.3). 

                                                
12 Gäller enbart för avmaskningsstudier. 
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6.4 Hälsointerventionernas kostnadseffektivitet utifrån tre utfall 
Tabell 6.1, 6.2 och 6.3 redovisar existerande och framräknade enskilda kostnadseffektivitets-

mått. Vidare illustreras ytterligare två potentiella utfall: lägsta respektive högsta intervall-

värde. För de studier som inte redovisat ett kostnadsintervall har det enskilda värdet tillämpats 

för såväl lägsta som högsta intervallvärde. 
 
 Tabell 6.1 Kostnad per avvärjd DALY för malarianät  

Studie Lägsta 
värde 

Enskilt 
värde 

Högsta 
värde Kommentarer 

Breman et al. (2006) 5,5 
6,6 
9,9 

12,1 
13,2 
18,8 

23,2 
22,1 
34,2 

1 behandling/år med deltametrin1 

1 behandling/år med permetrin1 

2 behandlingar/år med permetrin 

Goodman, Coleman & 
Mills (2000) 

24,4 
24,4 
24,4 
32,0 

56,4 
57,7 
64,1 
66,6 

108,9 
110,2 
119,2 
123,0 

1 behandling/år med deltametrin 
1 behandling/år med permetrin 
2 behandlingar/år med deltametrin 
2 behandlingar/år med permetrin 

Pulkki-Brännström et 
al. (2012) 

20,7 
15,3 

20,7 
15,3 

20,7 
15,3 

ITN2 

LLIN2 

Morel, Lauer & Evans 
(2005); WHO (u.å.c) 

32,9 
38,6 

32,9 
38,6 

32,9 
38,6 

För 80 & 95 % täckning i AFR-D3 
För 50 % täckning i AFR-D 

Morel, Lauer & Evans 
(2005); WHO (u.å.d) 

46,5 
47,6 
55,6 

46,5 
47,6 
55,6 

46,5 
47,6 
55,6 

För 95 % täckning i AFR-E4 
För 80 % täckning i AFR-E 

För 50 % täckning i AFR-E 
Samtliga värden uttrycks i USD, basår 2005.  
1 Deltametrin och permetrin är olika typer av insektsmedel vilka beräknas vara upp till ett år respektive upp till sex månader. 
2 Se Begreppstabell. 
3 Afrika region D, för ytterligare information se Begreppstabell.  
4 Afrika region E, för ytterligare information se Begreppstabell. 
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 Tabell 6.1 (Fortsättning)  

Studie Lägsta 
värde 

Enskilt 
värde 

Högsta 
värde Kommentarer 

Yukich et al. (2008) 16,0 
20,0 
24,0 
29,0 

16,0 
20,0 
24,0 
29,0 

16,0 
20,0 
24,0 
29,0 

Eritrea 
Tanzania 
Malawi 
Senegal 
3:årigt program inklusive skydd  
från åter-behandlingsutrustning. 

Yukich et al. (2008) 27,0 
26,0 
23,0 
46,0 
26,0 

27,0 
26,0 
23,0 
46,0 
26,0 

27,0 
26,0 
23,0 
46,0 
26,0 

Eritrea 
Tanzania 
Malawi 
Senegal 
Togo  
3:årigt program exklusive  
kostnader och skydd relaterat till 
återbehandlingsutrustning. 

Yukich et al. (2008) 15,0 
18,0 
20,0 
18,0 

15,0 
18,0 
20,0 
18,0 

15,0 
18,0 
20,0 
18,0 

Eritrea 
Tanzania 
Malawi 
Senegal 
5:årigt program inklusive skydd  
från återbehandlingsutrustning. 

Yukich et al. (2008) 21,0 
25,0 
19,0 
36,0 
21,0 

21,0 
25,0 
19,0 
36,0 
21,0 

21,0 
25,0 
19,0 
36,0 
21,0 

Eritrea 
Tanzania 
Malawi 
Senegal 
Togo 
5:årigt program exklusive  
kostnader och skydd relaterat till 
återbehandlingsutrustning. 

Becker-Dreps et al. 
(2009) 

8,5 17,2 30,9 - 

Seo, Baker & Ngo 
(2014) 

1,7 1,7 1,7 Från ett sjukvårdsperspektiv. 

Samtliga värden uttrycks i USD, basår 2005. 
 
 Tabell 6.2 Kostnad per avvärjd DALY för STH 

Studie Lägsta 
värde 

Enskilt 
värde 

Högsta 
värde Kommentarer 

Crompton & Pearson 
(2008) 

1,8 4,91 10 - 

Sinick (u.å.) 82,5 82,5 82,5 - 

Berger (2011) 152,5 152,5 152,5 Enbart kortsiktiga effekter. 
Långsiktiga effekter inkluderade. 

Samtliga värden uttrycks i USD, basår 2005. 
1 Författarnas uppskattning baserat på rapporters redovisade intervall.  
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 Tabell 6.3 Kostnad per avvärjd DALY för STH och SCH  

Studie Lägsta 
värde 

Enskilt 
värde 

Högsta 
värde Kommentarer 

Crompton & Pearson 
(2008) 

9,1 13,51 20,9 - 

Berger (2011) 195,2 195,2 195,2 Långsiktiga effekter inkluderade. 

Sinick (u.å.) 32,0 
29,0 

47,0 
42,8 

72,0 
66,0 

Intervallvärden beror på använd 
funktionsvikt för SCH. 

Miguel & Kremer 
(2004) 

5,9 5,9 5,9 - 

Samtliga värden uttrycks i USD, basår 2005. 
1 Författarnas uppskattning baserat på rapporters redovisade intervall. 
 
Beräknade kostnadseffektivitetsmått för var och en av de studerade interventionerna, framför-

allt avmaskningsstudiernas mått, är inte perfekt normalfördelade. Därför har författarna valt 

att analysera medelvärde, varians, variationsbredd och median, vilka redovisas för de olika 

interventionerna och utfallen i Tabell 6.4.  

 
 Tabell 6.4 Kostnad per avvärjd DALY för interventionerna  

 
Intervention Antal obs. Lägsta värde Enskilt värde Högsta värde 

Medelvärde 

Malarianät 34 24,3 29,3 37,1 

STH 3 78,9 80 81,7 

STH och SCH 5 54,2 60,9 72 

Varians (σ2) 

Malarianät 34 153 269,7 962 

STH 3 5687,2 5451,4 5077,1 

STH och SCH 5 6343,9 5957,3 5548,7 

Variationsbredd 

Malarianät 34 53,9 64,9 121,3 

STH 3 150,7 147,6 142,5 

STH och SCH 5 189,3 189,3 189,3 

Median 

Malarianät 34 23,5 23,5 25,5 

STH 3 82,5 82,5 82,5 

STH och SCH 5 29 42,8 66 

Samtliga värden uttrycks i USD, basår 2005. Fetstilta siffror anger den högsta kostnadseffektiviteten bland studerade 
interventioner utifrån varje utfall. 
 
Baserat på inkluderade studiers redovisade mått utgör distribuering av insektsbesprutade 

malarianät den mest kostnadseffektiva interventionen (det vill säga uppvisar lägst kostnad per 

avvärjd DALY) i samtliga utfall sett till beräknat medelvärde. Variansen för beräkningarna är 

dock stor, särskilt för avmaskningsstudier, varpå osäkerheten i resultaten är betydande.  
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Variationsbredden uttrycker differensen mellan högsta och lägsta observerade kostnad per 

avvärjd DALY, vilken är större för avmaskningsstudierna än för malarianät i samtliga tre 

utfall. Utifrån detta konstateras att variationen mellan kostnadseffektivitetsmåtten är större för 

avmaskning än för malarianät.13 

  
Eftersom det förekommer några få avvikande värden (se Tabell 6.1, 6.2 och 6.3) bland 

inkluderade kostnadseffektivitetsmått är det relevant att även studera medianvärdet. Det är 

framförallt den kombinerade hälsointerventionen mot STH och SCH som uppvisar stor 

skillnad mellan medelvärde och median. Sett till beräknat medianvärde utgör distribuering av 

insektsmedelbehandlade malarianät fortfarande den mest kostnadseffektiva interventionen i 

samtliga tre utfall (se Tabell 6.4).  

 

6.5 Metaregression 
Som nämnts skiljer sig granskade studier åt vad gäller inkluderade faktorer i beräkningarna. 

För att undersöka om det förekommer mönster beträffande studiens valda metod och dess 

redovisade resultat har författarna utfört en metaregression baserad på kostnadseffektivitets-

måtten för malarianät. Malariastudierna inkluderar interventioner med såväl traditionella- 

(ITNs) som långvariga malarianät (LLINs) eftersom dessa inte alltid särskiljs i litteraturen. 

Det större antalet observationer (34 stycken), jämfört med antalet kostnadseffektivitetsmått 

för avmaskning (8 stycken), möjliggör mer betydande utvärderingar av samband mellan olika 

insatsfaktorer och genererat resultat. I metaregressionen utgjorde malariastudiers redovisade 

kostnad per avvärjd DALY den beroende variabeln. Till följd av limiterad information och 

data begränsades antalet förklarande variabler till fem förekommande faktorer i granskade 

studier (samtliga inkluderade variabler återfinns i Tabell 6.5). Variabeln för studiers ålder 

utgör en diskret kvantitativ variabel som utgår från år 2016. Övriga förklarande variabler är 

kvalitativa, varpå dessa har kodats om till dummyvariabler i metaregressionen. P-värdet för 

var och en av de förklarande variablernas regressionskoefficient testades mot signifikans-

nivåerna 0,1, 1 och 5 %. Den grundläggande nollhypotesen som testades är:  

 

H0 = Ingen av de förklarande variablerna påverkar kostnaden  
per avvärjd DALY för interventioner med malarianät 

 

                                                
13 Observationsantalet för malarianät (34 stycken) är betydligt fler än för STH (3 stycken) samt för STH och SCH  
(5 stycken), varpå resultaten bör observeras med viss försiktighet.  
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Den regressionsekvation som användes är som följer:    

 
             𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑣ä𝑟𝑗𝑑 𝐷𝐴𝐿𝑌 =  𝑐 +  𝛽!å𝑙𝑑𝑣𝑖𝑘𝑡 +  𝛽!𝑏𝑎𝑟𝑛 +  𝛽!𝑓𝑘𝑛𝑣𝑖𝑘𝑡 +  𝛽!𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡 +
                                                                          + 𝛽!å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝜀             (6.3)
       

    
Se Tabell 6.5 för variabelbeskrivning: 

 Tabell 6.5 Regressionstabell 
Beroende variabel: Kostnad per avvärjd DALY 

Förklarande variabler Koefficient (𝛃) 

Icke-uniform åldersviktning 
tillämpad (åldvikt) 

26,827** 
(5,572) 

Målgruppen enbart barn under 
fem år (barn) 

11,116 
(7,121) 

Samtliga WHO:s funktionsvikter 
använda (fknvikt) 

25,278* 
(9,074) 

Indirekta kostnader (indkost) 25,151 
(13,727) 

Ålder studie (ålder) 1,504 
(1,021) 

Intercept (c) −24,410** 
(5,078) 

Antal observationer 34 

R2 (förklaringsgrad) 0,84 

R2 justerat 0,81 

F-statistik 29,356** 

Där en stjärna (*) = p-värde < 0,01 och två stjärnor (**) = p-värde < 0,001. Standardfel anges inom parentes. 
 

F-statistiken är signifikant på 0,1 % -nivån, vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas. 

Metaregressionen indikerar alltså att en eller flera av de förklarande variablerna påverkar den 

redovisade kostnaden per avvärjd DALY. De förklarande variablernas gemensamma 

förklaringsgrad (R2-värdet) är 84 %, vilket antyder att deras variation kan förklara variationen 

i redovisad kostnad per avvärjd DALY till stor del. Förklaringsgraden tenderar att bli högre 

desto fler variabler som inkluderas i regressionen, varvid även det justerade R2-värdet 

granskas. Även det justerade R2-värdet är i detta fall högt, drygt 80 %. Observera att det finns 

en risk att ytterligare påverkande faktorer är exkluderade i regressionsekvationen. Detta kan 

delvis bero på bristfällig information i granskade studier och delvis till följd av att kunskapen 

kring förklarande faktorer är begränsad. Författarna kontrollerade även differensen i medel-

värde mellan kostnaden per avvärjd DALY beroende på om metaregressionens fyra 

kvalitativa variabler inkluderades eller inte i granskade studiers beräkningar (se Tabell 6.6).  
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I avsnittets återstående stycken redovisas varje förklarande variabels relation till kostnads-

effektivitetsmåttet för hälsointerventionen baserat på metaregressionens resultat, samt övriga 

faktorer som kan påverka kostnadseffektiviteten.  
 
 Tabell 6.6 Differens i medelvärde: kostnadseffektivitetsmått 

Studerad variabel Medelvärde 
inkl. variabel1 

Medelvärde 
exkl. variabel2 Differens 

Icke-uniform åldersviktning tillämpad 44,2 26,7 17,6 

Målgruppen enbart barn under fem år 29,6 28,4 1,2 
Samtliga WHO:s funktionsvikter använda 35,3 23,9 11,4 

Indirekta kostnader 30,7 26,7 4,0 
Samtliga värden uttrycks i USD, basår 2005. 
1 Beräknat medelvärde av de kostnadseffektivitetsmått som inkluderar studerad variabel.  
2 Beräknat medelvärde av de kostnadseffektivitetsmått som exkluderar studerad variabel.  
 

6.5.1 Åldersviktning 
För hälsointerventioner mot malariarelaterade sjukdomar observeras ett signifikant positivt 

samband mellan applicering av icke-uniform åldersviktning och kostnaden per avvärjd DALY 

i regressionstabellen (Tabell 6.5). Detta baserat på antagandet att de studier som inte uppger 

någon information förutsätts använda uniform åldersviktning (se Tabell A.4 i Appendix). Sett 

till medelvärden har de studier som använt icke-uniform åldersviktning i snitt redovisat drygt 

17 USD högre kostnad per avvärjd DALY, vilket framgår i Tabell 6.6. 
 
 Tabell 6.7 Åldersviktning: avmaskningsstudiers kostnad per avvärjd DALY  

Studie Sjukdom Icke-uniform  
åldersviktning använd 

Enskilt  
värde  

Crompton & Pearson (2008) STH Nej 4,9 

Sinick (u.å.) STH Ja 82,5 

Berger (2011) STH Ja 152,5 
Crompton & Pearson (2008) STH och SCH Nej 13,5 

Berger (2011) STH och SCH Ja 195,2 

Sinick (u.å.) STH och SCH Ja 47,01 
42,81 

Miguel & Kremer (2004) STH och SCH Nej 5,9 
Samtliga värden uttrycks i USD, basår 2005. 
1 Beroende på använd funktionsvikt för SCH. 
 
När observationerna för avmaskning analyseras uppmärksammas att de studier som använt 

icke-uniform åldersviktning i samtliga fall redovisar högre kostnad per avvärjd DALY än de 

som applicerat uniform åldersviktning, se Tabell 6.7.  
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Till följd av det bristfälliga urvalet (8 observationer) dras inga större slutsatser från analysen 

av avmaskningsstudierna, utan författarna konstaterar enbart att sambandet för såväl malaria-

studier som avmaskningsstudier pekar i samma riktning. 

 

6.5.2 Målgrupper 
Samtliga undersökta avmaskningsstudier har använt sig av “barn i skolåldern” som målgrupp. 

Forskningsrapporterna för malarianät har däremot använt sig av varierande målgrupper, 

exempelvis tillämpas “barn under fem år”, “gravida kvinnor” och “alla åldrar” (se Tabell A.4 

i Appendix). Regressionskoefficienten i Tabell 6.5 antyder ett svagt positivt samband, men är 

inte signifikant på varken 0,1, 1 eller 5 % -nivån och därmed kan nollhypotesen inte förkastas. 

Skillnaden i medelvärde mellan studier som endast inkluderat “barn under fem år” och de som 

även använt andra målgrupper är drygt 1 USD per avvärjd DALY, vilket framgår i Tabell 6.6. 

 

6.5.3 Funktionsvikter 
Vad gäller tillämpade funktionsvikter, vilka återfinns i Tabell A.5 och A.6 i Appendix, 

använder merparten av studierna WHO:s standardiserade vikter framtagna i rapporten GBD. 

Hotez et al. (2006) framhäver däremot att WHO:s funktionsvikter för såväl STH och SCH är 

underskattade. Trots detta är det enbart Berger (2011) och Sinick (u.å.) som har valt att 

använda sig av egenhändigt framtagna funktionsvikter i deras kostnadseffektivitetsanalyser av 

avmaskningsinterventioner. Bland studierna på malarianät avviker Yukich et al. (2008) och 

Pulkki-Brännström et al. (2012) från övriga genom att enbart inkludera dödsfall orsakade av 

malaria. Detta innebär att de enbart använder funktionsvikten 1 istället för att även inkludera 

WHO:s funktionsvikter för övriga hälsotillstånd.  

 

Utifrån Tabell 6.5 framgår att nollhypotesen kan förkastas på en 1 % signifikansnivå.  

Redovisad kostnad per avvärjd DALY påverkas därmed signifikant av vilka funktionsvikter 

som använts. Resultatet baseras på antagandet att forskningsrapporter som inte har uppgett val 

av funktionsvikter förutsätts tillämpa samtliga WHO:s. Tabell 6.6 visar att användning av 

samtliga WHO:s standardiserade funktionsvikter i genomsnitt resulterar i en kostnad som är 

drygt 11 USD högre per avvärjd DALY för malarianät jämfört med resultaten för de studier 

som inte använt alla dessa. 
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6.5.4 Kostnader 
Samtliga granskade studier har inkluderat produkt- och implementeringskostnader relaterade 

till interventionen (se Tabell A.7 och A.8 i Appendix). Dessa kostnader innefattar främst 

inköp av malarianät och avmaskningsmedicin samt tillhörande kostnader för transport och 

distribution. Vad gäller inkludering av indirekta kostnader skiljer sig studierna åt desto mer. 

Indirekta kostnader i form av exempelvis den tid som patienter behöver avsätta för att ta del 

av hälsovård har exkluderats i samtliga studier. Däremot har ett antal studier inkluderat andra 

indirekta kostnader i form av exempelvis alternativkostnader för volontärarbete samt förlorad 

arbetstid och försämrad produktivitet för drabbade individer. I studien gjord av Yukich et al. 

(2008) uppges exempelvis att de analyserade leveranserna av malarianät är mycket sub-

ventionerade. Genom att grunda analysen på ekonomiska kostnader, det vill säga alternativ-

kostnaderna för interventionens samtliga resurser, inkluderas däremot fullständiga leverans-

kostnader och värdet av näten.  

 

De malariastudier som inte uppger någon information om indirekta kostnader har antagits 

exkludera dessa. Några studier anger att utvalda indirekta kostnader har inkluderats (se Tabell 

A.7 i Appendix). I författarnas beräkningar har dessa studiers kostnadseffektivitetsmått 

behandlats likvärdigt dem som anger att indirekta kostnader är inkluderade. Metaregressionen 

visar ett positivt, men inte signifikant, samband mellan inkludering av indirekta kostnader och 

redovisad kostnad per avvärjd DALY för malarianät (se Tabell 6.5). Tabell 6.6 visar att de 

malariastudier som inkluderat indirekta kostnader i snitt redovisar en kostnad som är 4 USD 

högre per avvärjd DALY, jämfört med de som exkluderat dessa kostnader. Bland granskade 

avmaskningsstudier är det enbart Crompton och Pearson (2008) som anger att indirekta 

kostnader han inkluderats, varpå inget samband har analyserats.  

 

6.5.5 Studiers ålder 
Hälsosektorns insatsfaktorer är under ständig förändring, exempelvis kan läkemedelsresistens 

uppstå och nya mediciner framställas. Dessa faktorer kan påverka olika hälsointerventioners 

kostnad och effektivitet, varpå det är relevant att undersöka sambandet mellan redovisade 

kostnadseffektivitetsmått och hur lång tid som har förflutit sedan de publicerades. Utifrån 

teststatistiken i Tabell 6.5 går det inte att konstatera att malariastudiens ålder har en 

signifikant inverkan på redovisad kostnad per avvärjd DALY för hälsointerventionen. 

Regressionskoefficienten indikerar dock ett positivt, om än mycket svagt, samband.    
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Genom att även granska studierna för avmaskning framträder istället ett negativt förhållande 

mellan redovisad kostnad per avvärjd DALY och studiens ålder (se Figur A.1 och A.2 i 

Appendix). En studie gjord längre fram i tiden redovisar därmed generellt sett lägre kostnads-

effektivitet, baserat på studerat urval. Återigen är observationerna inte tillräckligt många för 

att kunna dra generella slutsatser. 

  

6.6 Korrelationstest 
För att undersöka om de förklarande variablerna i metaregressionen är oberoende gjordes ett 

korrelationstest, vars resultat redovisas i Tabell A.9 i Appendix. Testet visade att det före-

kommer en betydande positiv korrelation mellan variabeln för inkluderade indirekta kostnader 

och den för målgruppen “endast barn under fem år”. När korrelationen är hög finns det risk att 

regressionskoefficienterna för variablerna inkluderar effekter som egentligen härrör en annan 

variabel. Det blir svårt att särskilja hur stor effekt som hör till vilken variabel och därmed kan 

skattningarna bli mindre korrekta (se exempelvis Westerlund, 2005). I detta fall förklaras 

dock inte den höga korrelationen av att variablerna har någon form av direkt samband, utan 

anledningen är att de studier i urvalet som inkluderade indirekta kostnader också tenderade att 

studera enbart “barn under fem år”. Korrelationstestet indikerade även en negativ korrelation 

mellan flera av de förklarande variablerna, vilket innebär att när den ena variabeln ökar, 

minskar den andra. Även här handlar det om ett så kallat skensamband: det starka linjära 

sambandet innebär inte att variablerna är relaterade utan beror på tillfälligheter, samt att ett 

relativt litet urval studerats.  

 

6.7 Övriga betydande faktorer 
En interventions beräknade kostnadseffektivitet är ett resultat av en mängd olika faktorer. 

Några uppmärksammade faktorer har exkluderats i metaregressionen av olika anledningar, 

vanligtvis till följd av brist på detaljerad information i granskade studier. Nedan följer därför 

en redogörelse av betydelsen för ytterligare potentiellt viktiga faktorer vid beräkningen av en 

hälsointerventions kostnad per avvärjd DALY.  
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6.7.1 Diskonteringsränta 
Samtliga granskade malariastudier har tillämpat 3 % diskonteringsränta vid beräkningen av 

kostnad per avvärjd DALY. Till följd av detta har denna faktor exkluderats från meta-

regressionen. För att erhålla en indikation om sambandet mellan vald diskonteringsränta och 

redovisad kostnad per avvärjd DALY studerades istället sambandet för de åtta avmasknings-

studierna. Utifrån det knappa urvalet framträder ett positivt samband för såväl interventioner 

mot STH, som kombinerade interventioner mot STH och SCH (se Figur A.3 och A.4 i 

Appendix). Detta baserat på att de studier som inte uppger använd diskonteringsränta har 

tilldelats 0 % i analysen (se Tabell A.10 och A.11 i Appendix). Det positiva sambandet 

innebär att de studier som använt 3 % diskonteringsränta tenderar att redovisa mindre 

kostnadseffektiva resultat (det vill säga högre kostnad per avvärjd DALY) relativt de som 

utesluter, eller antas utesluta, diskontering.   
   

6.7.2 Regioner  
Undersökta regioner skiljer sig något mellan granskade forskningsstudier. Överlag är 

analyserna baserade på låginkomstländer i Afrika, men i vissa fall har även utvecklingsländer 

i Asien studerats. Vanligast förekommande i studierna är länder i Afrika söder om Sahara-

öknen, där utbredningen av de studerade sjukdomarna är mycket omfattande. En del av 

studierna anger inte specifikt vilka regioner eller länder analysen är baserad på, utan anger 

enbart “Afrika söder om Saharaöknen”, medan andra använder mycket breda begrepp såsom 

“låginkomstländer” (se Tabell A.10 och A.11 i Appendix). Till följd av detta är det svårt att 

uppskatta något samband mellan studerad region och storleken på kostnadseffektivitetsmåttet. 

 

6.7.3 Externa förmåner 
Externa förmåner avser positiva spridningseffekter en intervention kan generera. Majoriteten 

av forskningsrapporterna anger inte huruvida externa förmåner har inkluderats medan några 

bekräftar att de har begränsat sig till att enbart studera hälsointerventionens direkta effekter. 

Miguel och Kremer (2004) har däremot valt att inkludera externa positiva effekter i form av 

förbättrad hälsa och därmed ökad skolnärvaro bland barn utanför den behandlade målgruppen, 

med argumentet att kostnadseffektiviteten annars blir grovt underskattad. Till följd av 

studiernas begränsade transparens läggs ingen större vikt vid faktorn. 
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6.8 Hantering av osäkerhet och finansiering av studier  
Det finns alltid en grad av osäkerhet i kostnadseffektivitetsanalyser som med fördel bör 

hanteras för att öka trovärdigheten i resultaten. Samtliga studier, med undantag för Miguel 

och Kremer (2004), anger att de har använt sig av känslighetsanalyser. En känslighetsanalys 

innebär att beräknade resultats känslighet för förändringar i olika parametrar testas. Vanligast 

är att resultatens känslighet för olika diskonteringsräntor och åldersvikter undersöks. En 

fullständig redogörelse kring hur de olika studierna har hanterat osäkerheten i analyserna 

redovisas i Tabell A.12 och A.13 i Appendix. Trovärdigheten stärks även om studien kan 

anses vara oberoende och inte har påverkats av finansiärers egenintressen. Samtliga granskade 

studier anses enligt författarna vara självständiga. En utförligare redogörelse av varje studies 

finansiärer och eventuella intressekonflikter återfinns i Tabell A.14 och A.15 i Appendix.   

 

6.9 Verksamheternas kostnadseffektivitet   
För att rangordna välgörenhetsorganisationer baserat på kostnadseffektivitet är det inte 

tillräckligt att enbart studera hur kostnadseffektiva deras interventioner är. Beräkning av en 

organisations kostnadseffektivitet kräver även information kring hur insamlade donationer 

används i verksamheten. Detta i syfte att reda ut hur stor summa donerade USD det i 

genomsnitt krävs för att avvärja varje DALY. Nedan undersöks de tre studerade organisation-

ernas kostnadseffektivitet var för sig. 

 

6.9.1 Deworm the World Initiative 
Deworm the World Initiative (DWI) är som nämnts inte en egen organisation, utan en del av 

Evidence Action (EA, u.å.). DWI:s verksamhet består i att bota masksjukdomen STH genom 

att distribuera avmaskningstabletter, varpå denna hälsointerventions beräknade medelvärde 

och median för kostnadseffektiviteten jämförts med DWI:s finansiella data. EA startades först 

2013 vilket innebär att tidigare finansiell information saknas. Författarna har valt att inte 

analysera första årets finansiella rapport eftersom omsättningen var låg och förekomsten av 

uppstartskostnad troligen var stor. EA:s relevanta finansiella information för år 2014 återfinns 

i Tabell A.16 i Appendix. Författarna har uppskattat hur stor andel av intäkterna som kan 

tillskrivas DWI på grund av att informationen inte varit tillgänglig. DWI:s programkostnader 

relativt EA:s totala programkostnader har därför beräknats och multiplicerats med de totala 

intäkterna.
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Beräkningen har gått till enligt följande: 
 

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑊𝐼 =  !"#$"%&'#()*%+," !"#
!"#$%$ !"#$"%&'#()*%+," !"

× 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝐸𝐴  (6.4) 

 

Därefter har programkostnaderna för DWI dividerats med tillskrivna intäkter till programmet, 

för att erhålla hur stor andel av varje skänkt USD som antas allokeras till avmasknings-

interventioner. Följande formel har använts:  
 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑈𝑆𝐷 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 = !"#$"%&'#()*%+,"
!""#$%&'(% !"#ä!"#$

 (6.5) 
 
För att förtydliga utgör programkostnaderna i Formel 6.5 i detta fall enbart de som härrör 

DWI. De allokerade intäkterna är de, med hjälp av Formel 6.4, beräknade intäkter som till-

skrivits DWI baserat på dess andel av EA:s totala programkostnader.  

 

Under 2014 var den uppskattade andelen tillskrivna intäkter allokerade till avmasknings-

interventioner 25 % (se Tabell A.16 i Appendix). Detta innebär att för varje donerad USD till 

DWI investeras en fjärdedel direkt till att motverka masksjukdomen STH. För att beräkna hur 

många donerade USD som krävs i genomsnitt för att avvärja varje DALY, baserat på medel-

värdet för STH, har följande formel tillämpats:   

 

𝐷𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑈𝑆𝐷 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑣ä𝑟𝑗𝑑 𝐷𝐴𝐿𝑌 = !"#"$%ä!"# !"#
!"#$% !"# !"#$%&! !"# !"# !"#$%&$'(% ! !"#$%&$"#!'"$%

   (6.6) 
 
Samma beräkning har även utförts baserat på beräknad median för interventionens kostnads-

effektivitet. I Tabell 6.8 redovisas DWI:s kostnadseffektivitet utifrån de tre tidigare nämnda 

utfallen baserat på medelvärde respektive median. 

 

 Tabell 6.8 Kostnadseffektivitet DWI 

USD, basår 2005 Lägsta 
värde 

Enskilt 
värde 

Högsta 
värde 

Andel per donerad dollar som allokeras till interventioner 0,25 0,25 0,25 

Medelvärde STH 78,93 79,98 81,67 

Antal donerade dollar som krävs för att avvärja varje 
DALY baserat på medelvärdet 

314,48 318,65 325,37 

Median STH 82,50 82,54 82,50 

Antal donerade dollar som krävs för att avvärja varje 
DALY baserat på medianen 

328,69 328,84 328,69 
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6.9.2 Schistosomiasis Control Initiative 
Schistosomiasis Control Initiative:s (SCI) verksamhet innefattar behandling av både STH och 

SCH. Därför jämförs beräknad median och genomsnittlig kostnad per avvärjd DALY för 

denna intervention med organisationens finansiella information. SCI är en ung organisation 

och årsredovisningar har enbart återfunnits för två bokföringsår. Se Tabell A.17 i Appendix 

för SCI:s relevanta finansiella information.  

 

Utifrån formel 6.5 och 6.6 har en genomsnittlig andel av totala intäkter som allokeras till 

kombinerade interventioner mot STH och SCH beräknats fram.14 Den genomsnittliga andelen 

för SCI är 68 %, vilken sedan jämförts med kostnaden per avvärjd DALY för de tre utfallen i 

Tabell 6.9. 

 

 Tabell 6.9 Kostnadseffektivitet SCI 

USD, basår 2005 Lägsta 
värde 

Enskilt 
värde 

Högsta 
värde 

Andel per donerad dollar som allokeras till interventioner 0,68 0,68 0,68 

Medelvärde STH och SCH 54,24 60,88 72,00 
Antal donerade dollar som krävs för att avvärja varje 
DALY baserat på medelvärdet 

79,53 89,27 105,57 

Median STH och SCH 29,00 42,80 66,00 

Antal donerade dollar som krävs för att avvärja varje 
DALY baserat på medianen 

42,52 62,76 96,77 

 
 
Vad som bör noteras för SCI är att inga administrativa kostnader utöver de som härrör hälso-

interventionerna anges i deras finansiella rapporter. Detta innebär att övriga kostnader, 

exempelvis för insamling av donationer och redovisning, eventuellt är inkluderade i posten 

för programkostnader. Alternativt är de exkluderade i den finansiella informationen för SCI 

på grund av att de drivs av Imperial College. Om övriga administrativa kostnader inkluderats 

innebär det att den beräknade andelen av intäkterna som investeras i interventioner mot SCH 

är överskattad. Ingen information kring detta finns att tillgå varpå författarna gjort antagandet 

att posten “administrativa programkostnader” enbart innefattar kostnader som härrör deras 

interventioner (se Tabell A.17 i Appendix).  

 

                                                
14 I detta fall utgör allokerade intäkter SCI:s totala intäkter. 
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6.9.3 Against Malaria Foundation 
Against Malaria Foundation (AMF) anger i sin marknadsföring att 100 % av de privata 

donationerna ska användas till inköp av långvariga malarianät (LLIN). Utifrån publicerad 

finansiell information, se Tabell A.18 i Appendix, framgår däremot att detta inte är fallet för 

något studerat bokföringsår. På grund av detta, och för att göra en rättvis jämförelse, har 

författarna valt att behandla AMF likvärdigt övriga organisationer. AMF har publicerat 

finansiell information sedan år 2006, men började finansiera distributionen av malarianät på 

egen hand först 2013, varpå enbart detta och efterföljande två år har studerats.  

 

Den genomsnittliga andelen som har allokeras till malariaförebyggande åtgärder under år 

2013–2015, baserat på Formel 6.5 och 6.6, är 44 %.15 AMF:s verksamhet innefattar inköp och 

distribuering av malarianät, varpå resultatet jämförts med malarianäts beräknade median och 

medelvärde för kostnad per avvärjd DALY. Tabell 6.10 redovisar AMF:s kostnadseffektivitet 

baserat på de tre utfallen. 

 

 Tabell 6.10 Kostnadseffektivitet AMF 

USD, basår 2005 Lägsta 
värde 

Enskilt 
värde 

Högsta 
värde 

Andel per donerad dollar som allokeras till interventioner 0,44 0,44 0,44 
Medelvärde malarianät 24,25 29,26 37,08 

Antal donerade dollar som krävs för att avvärja varje 
DALY baserat på medelvärdet 

55,75 67,28 85,23 

Median malarianät 23,50 23,50 25,50 

Antal donerade dollar som krävs för att avvärja varje 
DALY baserat på medianen 

54,02 54,02 58,62 

 

6.9.4 Författarnas rangordning av välgörenhetsorganisationerna  
Vid en jämförelse av de tre studerade biståndsorganisationerna observeras att SCI är den 

organisation som allokerar störst andel av varje donerad USD till hälsointerventioner, medan 

DWI:s andel är lägst (se Tabell 6.8, 6.9 och 6.10). Genom att kombinera investerad andel med 

interventionernas beräknade kostnadseffektivitet utifrån olika utfall kan en rangordning av 

välgörenhetsorganisationerna, baserat på verksamheternas kostnadseffektivitet, utläsas.  

 

                                                
15 I detta fall utgör allokerade intäkter AMF:s totala intäkter. 
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AMF utgör den mest kostnadseffektiva välgörenhetsorganisationen med avseende på medel-

värde och median i majoriteten av utfallen. Enbart för utfallet där kostnadseffektiviteten 

baserats på de lägsta intervallvärdenas median har SCI en lägre beräknad kostnad per avvärjd 

DALY. AMF utgör den mest kostnadseffektiva organisationen i flest utfall tack vare att den 

beräknade kostnaden per avvärjd DALY för malariainterventioner är lägre jämfört med 

studerade avmaskningsinterventioner. Detta väger upp för det faktum att den investerade 

andelen per USD är lägre för AMF relativt SCI. I samtliga utfall är både AMF och SCI mer 

kostnadseffektiva än DWI. 

 

Utifrån författarnas tillvägagångssätt kan frågeställningen, gällande hur en rangordning av 

GiveWell:s topplistade organisationer enbart baserat på deras verksamheters kostnads-

effektivitet, besvaras. I majoriteten av studerade utfall framträder följande ordning, med den 

mest kostnadseffektiva organisationen listad först: AMF, SCI och slutligen DWI. Flera 

faktorer har dock visat sig påverka beräkningen av kostnadseffektiviteten och därmed 

rangordningen av biståndsorganisationerna. Det spelar stor roll vilken intervention och mål-

grupp en organisation fokuserar på, men även hur stora kostnader organisationerna har utöver 

de relaterade till hälsointerventionerna. Vid en jämförelse av olika studiers rapporterade 

kostnad per avvärjd DALY för hälsointerventioner riskerar måtten att vara över- eller under-

skattade relativt varandra om olika metoder har använts vid beräkningen. Detta behandlas 

närmre i avsnitt 7. 
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7 Analys och diskussion    
 

I detta avsnitt analyseras observerade samband mellan inkluderade faktorer och redovisad 

kostnad per avvärjd DALY för studerade hälsointerventioner. Detta i syfte att besvara fråge-

ställningen gällande vilken betydelse utvalda faktorer har för hälsointerventioners beräknade 

kostnadseffektivitet. Författarna för även en diskussion kring övriga betydande faktorers 

inverkan samt potentiella anledningar till över- och underskattning av redovisad kostnads-

effektivitet. Slutligen lyfts för- och nackdelar med GiveWell:s rangordningskriterier fram.  

 

7.1 Över- och underskattning av kostnadseffektivitet 
Det finns anledningar att tro att hälsointerventioners beräknade kostnadseffektivitetsmått är 

överoptimistiska. Om malarianäten exempelvis tvättas oftare än vad kostnadseffektivitets-

studier har antagit, behöver de återimpregneras mer frekvent för att bibehålla samma höga 

effektivitet. Detta resulterar i en högre interventionskostnad och därmed lägre kostnads-

effektivitet. Dessutom behöver näten användas regelbundet och hållas i gott skick för att 

maximera kostnadseffektiviteten, vilket kanske inte speglar verkligheten fullt ut. Näten kan 

exempelvis istället användas till fiske eller vidareförsäljning för kortsiktig inkomst. Då finns 

det även en risk att hushåll överrapporterar behovet av nät, vilket reducerar kostnads-

effektiviteten.  

 

Vad gäller avmaskning kan kostnadseffektiviteten exempelvis vara överskattad till följd av att 

det i normalfallet inte kontrolleras vilka som har en infektion innan medicinering genomförs. 

Om få skolbarn är drabbade relativt det urval en kostnadseffektivitetsstudie baseras på, kan 

kostnadseffektiviteten för interventionen bli överskattad. Detta måste dock vägas mot priset 

av att undersöka alla individer innan medicin ges ut till behövande. Spridningsrisken för STH 

och SCH är stor varpå medicinen även fungerar förebyggande. Redovisad kostnad per avvärjd 

DALY kan även vara överskattad till följd av att kostnader som härrör interventionen har 

exkluderats i analysen. Om avmaskningstabletter exempelvis adderas till en befintlig leverans 

av andra mediciner kan dess andel av distributionskostnaden ha utelämnats. Samordning kan 

även resultera i positiva skaleffekter, vilket dock innebär att kostnadseffektiviteten är över-

skattad vid applicering av måttet på interventioner riktade till en mindre befolkning. 
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Redovisade kostnadseffektivitetsmått för hälsointerventioner kan även anses vara under-

skattade eftersom interventionerna är förknippade med flera positiva externaliteter, vilkas 

värde är svåra att uppskatta. Valet av kostnader och effekter som inkluderas i analysen avgörs 

av vilket perspektiv som antas: det utifrån sjukvården och den enskilda individen, eller det 

baserat på konsekvenserna för samhället som helhet. För samhället kan det vara intressant att 

inkludera samtliga positiva spridningseffekter, men då bör även alla indirekta omkostnader 

ingå för att ge en balanserad bild. Detta försvårar däremot beräkningarna markant. Samtliga 

granskade studier för malarianät utgår från sjukvårdens perspektiv, förutom Seo, Baker och 

Ngo (2014) som även undersöker kostnadseffektiviteten utifrån samhällets synvinkel. Detta 

mått är betydligt högre än det beräknat utifrån sjukvårdens perspektiv, vilket bland annat kan 

förklaras av att det inkluderar extra kostnader för individen och vårdare på grund av 

hälsotillståndet. Dessutom ingår förlorad produktivitet till följd av sjukfrånvaro och nedsatt 

arbetsförmåga, samt förlorade inkomster till hushåll. 

 

Huruvida vissa kostnadseffektivitetsmått är över- eller underskattade relativt andra är i många 

fall svårt att uppskatta till följd av att studier använt otydliga begrepp i deras metod-

beskrivningar. I granskade avmaskningsstudier används exempelvis en och samma målgrupp: 

barn i skolåldern. I de fall icke-uniform åldersviktning har tillämpats i dessa studier kan 

beräknad kostnadseffektivitet vara över- eller underskattad, beroende på om majoriteten av 

barnens ålder faller över alternativt under åldersvikten 1 (se Figur 3.1).16  

 

7.2 Betydelsen av inkluderade faktorer  
Metaregressionen utfördes med fem förklarande variabler, varav två av dem visade sig vara 

signifikanta på 1 % -nivån. Nedan diskuteras potentiella förklaringar till observerade 

samband. Utöver inkluderade variabler i regressionen redovisades även andra faktorer som 

potentiellt inverkar på kostnadseffektivitetsmåttet, men som är svåra att mäta effekten av på 

grund av det begränsade urvalet i denna studie. Betydelsen av dessa kommer också att 

analyseras närmare i avsnittet.  

 

 

                                                
16 Det vill säga om majoriteten av barnen är över eller under nio år. 
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7.2.1 Åldersviktning, målgrupp och funktionsvikter  
Till att börja med observerades ett positivt signifikant samband mellan redovisad kostnad per 

avvärjd DALY och applicering av icke-uniform åldersviktning. Detta kan i fallet med hälso-

interventioner mot malaria och masksjukdomar förklaras av att målgruppen generellt sett är 

barn, vilka fram tills de fyller nio år ges en lägre vikt i analysen när icke-uniform ålders-

viktning enligt Figur 3.1 används. En lägre vikt innebär i sin tur lägre uppskattad effekt av 

interventionen och därmed lägre kostnadseffektivitet. Yukich et al. (2008) och Pulkki-

Brännström et al. (2012) har inte tillämpat icke-uniform åldersviktning i sina analyser, men 

har däremot gett samtliga dödsfall bland barn under fem år samma förväntade livslängd som 

en nyfödd. Eftersom en nyfödd har något fler förväntade år kvar att leva än ett barn strax 

under fem år, bidrar antagandet till en överskattning av interventionens effekt när dödsfall 

analyseras. Detta eftersom fler DALYs antas förhindras när barn som inte är nyfödda över-

lever. Överskattningen balanseras däremot upp av det faktum att hälsoeffekter orsakade av 

malaria utöver dödsfall har exkluderats i dessa två studiers beräkningar.  

 

Samtliga observerade avmaskningsstudier baseras på barn i skolåldern, vilket innebär att 

sambandet mellan målgrupp och kostnadseffektivitet inte kan undersökas. För studierna på 

malarianät varierar däremot analyserad åldersgrupp. När metaregressionen baserad på 

malariastudier testade för målgruppen “enbart barn under fem år” påträffades ett positivt, icke 

signifikant samband. Vissa granskade studier uppger “alla åldrar”, medan en annan använder 

“gravida och barn under fem år” som målgrupp. Därmed är resultatet inte helt rättvisande 

eftersom dessa målgrupper också inkluderar unga barn. För att kunna studera ett samband 

mellan målgrupp och hälsointerventionernas kostnad per avvärjd DALY behövs mer precisa 

uppgifter att basera analysen på, samt ett större urval.  

 

Vid test av relationen mellan användning av samtliga WHO:s funktionsvikter och rapporterad 

kostnad per avvärjd DALY för malariastudier gavs ett positivt, signifikant samband. Det 

innebär att de studier som använt samtliga WHO:s funktionsvikter generellt sett redovisar 

sämre kostnadseffektivitet. En rimlig förklaring är att användning av högre funktionsvikter 

resulterar i en högre sjukdomsbörda, vilket i sin tur innebär högre kostnadseffektivitet av att 

bota hälsotillståndet.  
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Bland granskade malariastudier har endast Yukich et al. (2008) och Pulkki-Brännström et al. 

(2012) valt att inte använda samtliga WHO:s funktionsvikter. Dessa forskningsrapporter har 

istället enbart inkluderat dödsfall och helt exkluderat övriga malariarelaterade hälsotillstånd, 

varpå den totala sjukdomsbördan blir lägre givet att samma urval analyseras. Att ett positivt 

samband ändå observeras förklaras därför inte av använda funktionsvikter. Det är istället 

troligen ett resultat av att dessa två studier är baserade på ett urval där dödligheten, till följd 

av malaria, är högre relativt övriga studier. Därmed anses inte det signifikanta sambandet vara 

av någon betydelse i denna studie, men faktorn kan vara väsentlig för resultatet när ett annat 

urval studeras. 

 

7.2.2 Indirekta kostnader, externa förmåner och studerat perspektiv 
Sambandet mellan inkludering av indirekta kostnader och kostnaden per avvärjd DALY är 

enligt utförd metaregression positivt, dock inte signifikant. Att kostnadseffektiviteten blir 

sämre är en naturlig följd av att fler kostnader inkluderas, medan hälsoeffekterna hålls 

konstanta. Omfattningen av granskade studiers inkluderade kostnader är dock svårtolkad. 

Som tidigare uppmärksammats innebär det stor problematik att uppskatta exempelvis 

kostnaden relaterad till förlorad produktivitet, inte minst eftersom denna kan skilja sig kraftigt 

mellan och inom olika länder.  

 

Det är även problematiskt att uppskatta värdet av samtliga externa effekter samt att avgöra 

vilka av dessa som bör inkluderas. Antingen kan enbart mer självklara effekter inkluderas i 

kostnadseffektivitetsanalysen: exempelvis genererad inkomst under återstående livstid till 

följd av förbättrat hälsotillstånd eller friskförklaring. Alternativt kan analysen innefatta 

samtliga potentiella följder av ett förbättrat hälsotillstånd. Sett till samhällets perspektiv är 

samtliga externa förmåner och indirekta kostnader relevanta aspekter att beakta. Sjukvårdens 

perspektiv antas däremot oftast i analysen på grund av svårigheterna med att beräkna dessa 

förmåner och kostnader, samt utifrån etiska argument. Även om DALYs och QALYs i sig är 

neutrala på så sätt att de är lika mycket värda oavsett vem som erhåller dem, har mottagaren 

stor betydelse för kostnadseffektiviteten om samhällets perspektiv anammas. Detta eftersom 

alternativkostnaden av att förlora en mer produktiv och högre avlönad individ är större. 
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7.2.3 Studiers ålder, diskonteringsränta, förväntad livslängd och region 
Metaregressionen visade ett positivt, men inte signifikant, samband mellan redovisad kostnad 

per avvärjd DALY och malariastudiernas ålder. Relationen innebär att kostnadseffektiviteten 

är högre desto senare i tiden en studie är publicerad. Det är troligtvis inte åldern i sig som har 

betydelse för kostnadseffektiviteten; sambandet kan snarare förklaras av att malarianät blivit 

billigare att framställa och distribuera. Anledningen är bland annat ny teknologi och upp-

byggnad av länders infrastruktur. Samtidigt har mer långvariga malarianät (LLIN) börjat 

användas, vilka kan bidra till högre kostnadseffektivitet eftersom LLIN-näten distribueras ut 

mer sällan och därmed sänker distributionskostnaden. Detta under förutsättningen att pris-

differensen jämfört med traditionella nät (ITNs) inte är för stor.  

 

För avmaskningsstudier framträdde ett motsatt samband: kostnadseffektiviteten var högre 

desto fler år som passerat sedan studien publicerades. Eftersom observationsantalet är lågt 

kunde inga större slutsatser dras. Det kan dock finnas flera anledningar till det negativa 

sambandet mellan redovisad kostnad per avvärjd DALY och studiernas ålder. Exempelvis kan 

nya och potentiellt dyrare mediciner behöva utvecklas till följd av läkemedelsresistens. En 

annan förklaring kan vara minskad sjukdomsutbredning i behandlade områden, förslagsvis till 

följd av ökad tillgång till renat vatten och förbättrad hygien. Som tidigare nämnts kan en 

mindre omfattande sjukdomsutbredning innebära att färre skalfördelar utnyttjas, vilket på-

verkar kostnadseffektiviteten negativt. Eftersom relationen mellan studiens ålder och 

kostnadseffektivitetsmåttet skiljde sig åt mellan granskade malaria- och avmaskningsstudier, 

uppmärksammas att denna faktor behöver studeras för varje enskilt fall. Sambandet kan 

därför inte generaliseras för samtliga hälsointerventioner.  

 

Till sist observerades ett positivt samband mellan kostnaden per avvärjd DALY och nivån på 

använd diskonteringsränta bland avmaskningsstudierna (se Figur A.3 och A.4 i Appendix). 

Att kostnadseffektiviteten försämras vid inkludering av diskontering kan förklaras av att 

hälsointerventionernas kostnader framförallt uppstår i närtid medan en större andel av hälso-

effekterna uppstår på längre sikt. Eftersom diskontering innebär att framtida belopp blir 

mindre värda, påverkas kostnadseffektiviteten negativt.   
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Användandet av en positiv diskonteringsränta ger yngre personer relativt mindre vikt i 

analysen jämfört med om 0 % diskonteringsränta används (se Figur 3.2). Detta leder i sin tur 

till mindre skillnader i kostnadseffektivitet av att rikta interventioner mot individer i olika 

åldersgrupper. Kostnadseffektivitet beräknad exklusive diskontering blir överskattad relativt 

mått där en positiv diskonteringsränta har använts, varpå faktorn är viktig att observera vid 

jämförelse av olika kostnadseffektivitetsmått.  

 

En annan betydande faktor är vilken förväntad livslängd som förutsätts i beräkningarna. För 

att ge alla liv samma värde utgår studier oftast från samma universellt använda förväntade 

livslängd oavsett vilket land eller region som studeras. Detta leder till att resultatet blir över-

skattat för länder med en kortare genomsnittlig livslängd. Genom att anta en mer realistisk 

livslängd för det studerade landet eller regionen blir resultatet för det enskilda fallet mer 

rättvisande. Utav granskade studier har enbart ett fåtal angett om de använt regionala för-

väntade livslängder, varpå sambandet mellan antagandet och kostnadseffektiviteten också blir 

svår att analysera.  

 

Med förväntade livslängder anpassade efter en specifik region blir det fördelningsmässigt 

mindre gynnsamt för människor i låginkomstländer. Detta eftersom deras liv värderas lägre 

till följd av en generellt sett kortare förväntad livslängd relativt rikare länder. I denna aspekt 

kritiseras kostnadseffektivitet som beslutsunderlag, eftersom en fattig befolkning kan anses ha 

ett större behov av hälsointerventioner. I det generella fallet är det mer kostnadseffektivt att 

bota människor med en längre förväntad livslängd och som bor i ett område med mer 

utvecklad infrastruktur, vilket skapar ett etiskt dilemma. Om kostnadseffektivitetsmått för 

hälsointerventioner däremot jämförs mot regionspecifika tröskelnivåer kan ett mer rättvisande 

resultat genereras. Detta belyser vikten av att uppmärksamma vilken region en analys utgår 

från. Om utförda studier är baserade på de mest kostnadseffektiva regionerna, kommer 

kostnadseffektiviteten troligtvis vara överskattad vid applicering på andra regioner.   
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7.3 Diskussion kring kriterier  
GiveWell har kritiserat användandet av interventioners kostnadseffektivitet som kriterium vid 

rangordning av organisationer till följd av identifierade felberäkningar. Som nämnts har detta 

medfört att mindre vikt läggs vid kostnadseffektivitet och att större fokus placeras på deras tre 

övriga kriterier: transparens, bevisad effekt samt finansieringsutrymme. Vilka faktorer som 

bör beaktas när välgörenhetsorganisationer rangordnas beror på vad som anses optimalt att 

uppnå. Denna studie fokuserar på att maximera världshälsan givet begränsade ekonomiska 

resurser, varpå kostnadseffektivitet lämpar sig som kriterium. För att vara användbart krävs 

dock att ett tillförlitligt underlag finns att tillgå. En standardiserad beräkningsmetod skulle 

även öka jämförbarheten av resultaten. Kostnadseffektivitet tar däremot inte hänsyn till 

fördelningseffekter, vilket ofta utgör huvudargumentet i diskussioner av dess lämplighet. Om 

även andra faktorer är önskvärda kan fler kriterier behöva inkluderas, men dessa kan bli 

motstridiga om en organisation uppfattas som sämre inom ett område genom att förbättras 

inom ett annat. Exempelvis kan det innebära stora kostnader för organisationer att uppfylla 

GiveWell:s krav på transparens, vilket paradoxalt nog gör deras verksamhet mindre kostnads-

effektiv.  

 

Det kan tyckas att transparens och medföljande kostnader borde vara universell standard för 

samtliga organisationer och enbart ses som en förmån, inte som en extra kostnad. Tack vare 

GiveWell:s transparens-kriterium har organisationer blivit uppmärksammade och därmed 

erhållit fler donationer. I takt med att en topplistad organisations intäkter ökar, blir dessutom 

kostnaden för insyn relativt sett lägre. I framtiden kommer donatorer och investerare med stor 

sannolikhet efterfråga större insyn i organisationernas verksamhet för att möjliggöra ett väl-

grundat donationsbeslut. Därmed blir transparens och medföljande ansvarsskyldighet ett ännu 

viktigare kriterium för att garantera att donationer tillfaller avsett ändamål. 

 

För att fördela begränsade finansiella resurser effektivt anser författarna att det krävs en 

beslutsregel som innefattar avvägningen mellan kostnad och effektivitet. Genom att enbart 

utgå från uppvisad effekt tas ingen hänsyn till om en större effekt innebär en ännu större 

kostnad. Att istället enbart studera kostnader innebär att mer effektiva men dyrare hälso-

interventioner kan bli förbisedda. Kostnadseffektivitet innebär en avvägning mellan dessa två 

kriterier genom att uttrycka kostnaden per effektenhet, vilket möjliggör en maximering av 

hälsoeffekterna givet begränsade ekonomiska resurser.  
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Författarna anser att kostnadseffektivitetsbegreppet till viss del sammanfaller med GiveWell:s 

kriterium på bevisad effekt av en intervention. Om en intervention har effekt blir den, och 

organisationen som tillhandahåller interventionen, mer kostnadseffektiv.  

 

En organisation klassificerad som mycket kostnadseffektiv utifrån aktuell omsättning behöver 

inte nödvändigtvis vara det om donationerna ökar i omfattning. För att fortsätta vara ett bra 

val i syfte att maximera nyttan av donerade USD krävs utrymme för finansiering. Gemensamt 

för samtliga studerade biståndsorganisationer är att en betydande andel av donerade medel 

ackumuleras som reserver. En anledning till detta kan vara att biståndsorganisationen ifråga 

har en begränsad kapacitet att utföra interventionen. Detta till följd av bristfälliga samhälls-

investeringar i utvecklingsländer i form av exempelvis dålig infrastruktur.  

 

En annan förklaring kan vara att både DWI:s och AMF:s intäkter har ökat markant de senaste 

åren, varpå organisationerna kanske inte har hunnit anpassa sig till en högre omsättning. Att 

en stor andel av intäkterna ackumuleras som reserver medför att organisationernas kostnads-

effektivitet sjunker i författarnas beräkningar. Detta är gemensamt för samtliga studerade 

biståndsorganisationer varpå det inte bör innebära alltför stora konsekvenser för analysen. 

Författarna menar vidare att dispens kan beviljas för kravet på finansieringsutrymme under 

förutsättningen att programmet riktas mot mycket kostnadseffektiva hälsointerventioner, samt 

att möjlighet att utvidga verksamheten finns.     

 

Utifrån genomförd litteraturgranskning och författarnas egna undersökningar nås slutsatsen 

att en kostnadseffektivitetsanalys och dess genererade resultat i allra högsta grad är beroende 

av underlaget den baseras på samt vilken metod som används. Studier på olika interventioners 

kostnadseffektivitet behöver bli fler och metodvalen mer standardiserade för att underlätta 

jämförelser mellan studier. Detta fordras även för att kunna bygga upp ett underlag som kan 

appliceras på olika specifika fall. WHO:s generaliserade kostnadseffektivitetsanalys är ett steg 

i rätt riktning för att utveckla en internationell standard. Det faktum att sjukdomsutbredning 

och insatsfaktorer är under ständig förändring innebär dock ett väsentligt problem när 

kostnadseffektiviteten av hälsointerventioner studeras. Detta innebär att en kontinuerlig upp-

följning och justering av hälsointerventioners kostnadseffektivitetsmått skulle behövas för att 

upprätthålla måttens relevans. Att regelbundet uppdatera kostnadseffektivitetsmåtten skulle 

däremot innebära omfattande kostnader: finansiella resurser som förmodligen kan användas 

effektivare i syfte att maximera världshälsan. 
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8 Avslutning 
 
Utifrån använd metod har författarna erhållit en rangordning av GiveWell:s topp-tre 

välgörenhetsorganisationer baserat enbart på kostnadseffektivitet. Hur utvalda faktorer på-

verkar resultatet har också undersökts och analyserats. I detta avsnitt lyfts begränsningarna 

med valt tillvägagångssätt fram innan bidraget till forskningen förtydligas och resultaten 

sammanfattas. 

 

I syfte att maximera effekten av varje donerad USD utgör kostnadseffektivitet en relevant 

metod för att prioritera bland hälsointerventioner. För att undersöka metodens styrkor och 

svagheter har denna studie granskat kostnadseffektivitetsmått för hälsointerventioner riktade 

mot malaria och maskrelaterade sjukdomar. Dessa sjukdomar försämrar den drabbades hälso-

tillstånd och innebär omfattande negativa ekonomiska effekter för människor i världens 

fattigaste länder. Detta faktum, i kombination med låga kostnader för behandling, innebär att 

hälsointerventioner riktade mot malaria och maskrelaterade infektioner är högst relevanta att 

investera i utifrån ett kostnadseffektivitetsperspektiv. På kort sikt får människor en förbättrad 

hälsa vilket underlättar vardagssysslor och arbete, samt möjliggör högre skoldeltagande. Sett 

till det långsiktiga perspektivet kommer det finnas fler arbetsföra individer som, med sin 

förbättrade kapacitet och arbetskraft, kan bidra till landets ekonomiska tillväxt. 

 

8.1 Begränsningar och självkritik  
Denna rapport har begränsats till att enbart studera tre välgörenhetsorganisationer och de 

hälsointerventioner som respektive organisation utför, i syfte att rangordna dem utifrån deras 

verksamheters kostnadseffektivitet. Eftersom flera forskningsrapporter inte är tillräckligt 

transparenta har författarna i vissa fall behövt göra egna uppskattningar och antaganden. 

Dessa har ingen direkt vetenskaplig grund och kan innebära snedvridning av resultat. Det är 

även svårt att avgöra i vilken utsträckning observerade samband utgör skensamband där 

variablerna har en tredje gemensam faktor alternativt att sambandet bara är en ren tillfällighet. 

Ytterligare ett potentiellt problem med inkluderade studier är att det förekommer fall där 

redovisade resultat är baserade på data från en annan granskad studie. Det framgår oftast inte 

om studiens beräkning utgår från samma underlag eller om en justering av ett befintligt mått 

har gjorts utifrån någon aspekt. Detta faktum har författarna valt att utelämna eftersom ingen 

detaljerad information finns tillgänglig. Trots uppmärksammade begränsningar uppfattas 

samtliga genererade slutsatser som rimliga, varpå resultaten verkar spegla verkligheten. 
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8.2 Bidrag till forskning och framtida forskning 
Tack vare författarnas granskning och analys kan privatpersoners medvetenhet öka kring hur 

nyttan av varje donation kan maximeras. I en värld av begränsade monetära resurser är detta 

av stor betydelse för att förbättra hälsan för så många människor som möjligt. Denna rapport 

lämpar sig även som underlag för aktörer som granskar och rekommenderar kostnadseffektiva 

välgörenhetsorganisationer. Trots granskade studiers inkonsistenta och otydligt formulerade 

metodval anser författarna att en grov uppskattning av hälsointerventioners kostnadseffektiv-

itet är bättre än ingen alls.  

 

Den metod som använts för att erhålla resultaten har potential att utvecklas vidare till att 

inkludera fler interventioner och därmed kunna appliceras för rangordning av ytterligare 

välgörenhetsorganisationer. Metoden är med andra ord avsedd att kunna appliceras universellt 

på kostnadseffektivitetsmått definierade som kostnad per avvärjd DALY samt på bistånds-

organisationers rapporterade finansiella information. Det är dock viktigt att poängtera att 

metoden har sina begränsningar: resultaten blir exempelvis inte lika specifikt anpassade för 

varje situation. Det krävs även detaljerade redogörelser kring hur välgörenhetsorganisationers 

resurser allokeras för att möjliggöra en korrekt rangordning utefter kostnadseffektivitet, vilket 

idag till stor del saknas. Att utvidga analysen till att innefatta fler hälsointerventioner och 

organisationer överlåts till fortsatt forskning på området.  

 

8.3 Summering 
Sammanfattningsvis har denna studie initialt granskat befintlig litteratur gällande kostnads-

effektiviteten av att distribuera insektsbehandlade malarianät och avmaskningsmedicin. 

Författarnas beräknade genomsnittliga värden utifrån återfunna forskningsrapporter visar att 

interventioner med malarianät är mest kostnadseffektiva. Vidare har författarna utvecklat en 

metod som kombinerar interventioners kostnadseffektivitet med biståndsorganisationers 

finansiella data för att möjliggöra en rangordning av organisationer baserad på verksamhetens 

kostnadseffektivitet. Detta i syfte att skapa bättre insyn i välgörenhetsorganisationerna för att 

underlätta donatorers val av ändamål.  
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Den framtagna metoden tillämpades på GiveWell:s högst listade organisationer och 

resulterade i en identisk rangordning i nästan samtliga studerade utfall, jämfört med den 

utifrån GiveWell:s kriterier. Rangordningen baserad på enbart verksamhetens kostnads-

effektivitet blev, i majoriteten av utfallen, i fallande ordning: AMF, SCI och till sist DWI. I 

syfte att analysera utvalda faktorers betydelse för interventioners beräknade kostnads-

effektivitet utfördes en metaregression baserad på malariastudierna. Det erhållna resultatet 

indikerar att tillämpning av icke-uniform åldersviktning signifikant bidrar till lägre kostnads-

effektivitet. Även storleken på diskonteringsräntan samt huruvida indirekta kostnader är 

inkluderade verkar vara av stor betydelse för resultatet av en kostnadseffektivitetsanalys.  
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Appendix  
 
 Tabell A.1 Exkluderade kostnadseffektivitetsmått  

Studie Studerad 
sjukdom 

Kostnad per 
avvärjd DALY Kommentarer 

Goodman, Coleman & 
Mills (2000) 

Malaria 177,0 1 behandling/år med deltametrin1 i 
höginkomstländer. 

Seo, Baker & Ngo (2014) Malaria 226,3 Från ett samhällsperspektiv. 

Hotez et al. (2006) STH 3,4 Enbart kortsiktiga effekter. 

Berger (2011) STH 326,4 Enbart kortsiktiga effekter. 

Miguel & Kremer (2004) STH 280,0 Inga skalfördelar inkluderade. 
Hotez et al. (2006) STH och SCH 8,0–19,0 Intervallvärdena beror på om 

lågprisläkemedel använts. 

Berger (2011) STH och SCH 272,0 Enbart kortsiktiga effekter. 

Warren et al. (1993, återgivet 
i Turner et al. 2015) 

STH och SCH 22,0 - 17 

Samtliga värden uttrycks i USD. 
1 Deltametrin är ett insektsmedel som varar upp till ett åt. 
 
 
 Tabell A.2 Basår och kostnadsintervall för malariastudier  

Studie Basår  Kostnadsintervall 
per avvärjd DALY Kommentar 

Breman et al. (2006) 2001 5–21 
6–20 
9–31 

1 behandling/år med deltametrin1 

1 behandling/år med permemetrin1 

2 behandlingar/år med permemetrin 

Goodman, Coleman & 
Mills (2000) 

1995 19–85 
19–86 
19–93 
25–96 

79–334 

1 behandling/år med deltametrin 
1 behandling/år med permemetrin 
2 behandlingar/år med deltametrin 
2 behandlingar/år med permemetrin 
1 behandling/år med deltametrin i 
höginkomstländer 

Pulkki-Brännström  
et al. (2012) 

2009 -  

Morel, Lauer & Evans 
(2005); WHO (u.å.c) 

2000 -  

Morel, Lauer & Evans 
(2005); WHO (u.å.d) 

2000 -  

Yukich et al. (2008) 2005 -  

Becker-Dreps et al. 
(2009) 

2005 8,54–30,90  

Seo, Baker & Ngo (2014) 2012 -  
Samtliga värden uttrycks i USD. 
1 Deltametrin och permetrin är insektsmedel vilka varar upp till ett år respektive sex månader. 

                                                
17 ”-” Indikerar att ingen information har återfunnits.  



 II 

Tabell A.3 Basår och kostnadsintervall för avmaskningsstudier  

Studie Sjukdom Basår Övrig information Kostnadsintervall 
per avvärjd DALY 

Crompton & 
Pearson (2008) 

STH 2008 - 2–11 

Sinick (u.å.) STH - Antar basår 2005 i beräkningen. 
Ingen konvertering gjord. 

- 

Berger (2011) STH 2001 Basår baserat på DCP21. - 

Crompton & 
Pearson (2008) 

STH och SCH 2008 - 10–23 

Berger (2011) STH och SCH 2001 Basår baserat på DCP2. - 

Sinick (u.å.) STH och SCH - Antar basår 2005 i beräkningen. 
Ingen konvertering gjord. 

32–72 
29–66 

Miguel & Kremer 
(2004) 

STH och SCH - Baserad på studier från 1997–
2001. Antagit basår 1999 i 
beräkning. 

- 

Samtliga värden uttrycks i USD. 
1 Se Begreppstabell. 
 
 

Tabell A.4 Åldersviktning, förväntad livslängd och studerad målgrupp för 
malariastudier 

Studie 
Icke-uniform 

åldersviktning 
använd  

Förväntad livslängd Målgrupp 

Breman et al. (2006) Nej Standardiserade tabeller för förväntad 
livslängd i olika regioner har använts i 
beräkningarna. 

Alla åldrar 

Goodman, Coleman 
& Mills (2000) 

Nej Standardiserade tabeller för förväntad 
livslängd i olika regioner har använts i 
beräkningarna. 

Barn under fem år 

Pulkki-Brännström et 
al. (2012) 

- Alla dödsfall bland barn under fem år 
behandlas som nyfödda och ges ett 
värde av 33 DALYs. 

Barn under fem år 

Morel, Lauer & Evans 
(2005); WHO (u.å.c); 
WHO (u.å.d) 

Ja - Alla åldrar 

Yukich et al. (2008) - Alla dödsfall bland barn under fem år 
behandlas som nyfödda och ges ett 
värde av 33 DALYs. 

Barn under fem år 

Becker-Dreps et al. 
(2009) 

- - Gravida och barn 
under fem år 

Seo, Baker & Ngo 
(2014) 

- Förväntad livslängd baserad på 
Malawis befolkning. 

En hypotetisk 
malawisk kohort 
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 Tabell A.5 Använda funktionsvikter i malariastudier 
Studie Funktionsvikter 

Breman et al. (2006) Använder sig av WHO:s standard (GBD). 
För malaria beroende på hälsotillstånd: 0,012–0,471. 
För dödsfall: 1,00. 

Goodman, Coleman & Mills (2000) Använder sig av WHO:s standard (GBD), se ovan. 

Pulkki-Brännström et al. (2012) Inkluderar enbart dödsfall: 1,00. 

Morel, Lauer & Evans (2005); 
WHO (u.å.c); WHO (u.å.d) 

Använder sig av WHO:s standard (GBD), se ovan. 

Yukich et al. (2008) Inkluderar enbart dödsfall: 1,00. 

Becker-Dreps et al. (2009) Använder sig av WHO:s standard (GBD), se ovan. 

Seo, Baker & Ngo (2014) Använder sig av WHO:s standard (GBD), se ovan. 
 
 
 Tabell A.6 Använda funktionsvikter i avmaskningsstudier  

Studie Sjukdom Funktionsvikter 

Crompton & Pearson 
(2008) 

STH - 

Sinick (u.å.) STH 0,024 

Berger (2011) STH 0,024 

Crompton & Pearson 
(2008) 

STH och SCH - 

Berger (2011) STH och SCH För STH: 0,024. 
Använder sig av GBD för SCH: 0,005–0,006. 

Sinick (u.å.) STH och SCH För STH: 0,024. 
För SCH: 0,02–0,05. 

Miguel & Kremer (2004) STH och SCH - 
 
 
  



 IV 

 Tabell A.7 Inkluderade kostnader för malariastudier  

Studie Produktkostnader Implementerings- 
kostnader Indirekta kostnader 

Breman et al. (2006) Ja Ja Nej 

Goodman, Coleman 
& Mills (2000) 

Ja Ja Ja och nej: uppskattningar gjordes 
för marknadsvärdet av volontär-
arbete. Indirekta kostnader i form av 
patienters nedlagda tid för att söka 
vård, och förlorad produktivitet till 
följd av sjukdom är inte inkluderade. 

Pulkki-Brännström 
et al. (2012) 

Ja Ja Nej 

Morel, Lauer & 
Evans (2005); WHO 
(u.å.c); WHO (u.å.d) 

Ja Ja - 

Yukich et al. (2008) Ja Ja Ja och nej: endast ekonomiska 
kostnader presenteras. Däremot har 
resor eller kostnad i form av nedlagd 
tid för patienterna, andra hushålls- 
kostnader eller kostnadsbesparingar 
exkluderats. 

Becker-Dreps et al. 
(2009) 

Ja Ja Nej 

Seo, Baker & Ngo 
(2014)1  

Ja Ja Nej 

1 Från sjukvårdens perspektiv. 
 
 
 Tabell A.8 Inkluderade kostnader för avmaskningsstudier 

Studie Sjukdom Produktkostnader Implementerings- 
kostnader 

Indirekta  
kostnader 

Crompton & Pearson 
(2008) 

STH Ja Ja Ja 

Sinick (u.å.) STH Ja Ja Nej 

Berger (2011) STH Ja Ja Nej 

Crompton & Pearson 
(2008) 

STH och SCH Ja Ja Ja 

Berger (2011) STH och SCH Ja Ja Nej 

Sinick (u.å.) STH och SCH Ja Ja - 

Miguel & Kremer 
(2004) 

STH och SCH Ja Ja - 
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                                     Källa: Författarna 
 Figur A.1 Kostnadseffektivitet (basår 2005) och studiers ålder, STH.  
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Källa: Författarna 

Figur A.2 Kostnadseffektivitet (basår 2005) och studiers ålder, STH och 
SCH. 

 
 
 Tabell A.9 Korrelation förklarande variabler malariastudier 
Förklarande variabler åldvikt barn fknvikt indkost ålder 

Icke-uniform åldersviktning 
tillämpad (åldvikt) 

1,00 −0,64 0,44 −0,56 0,25 

Enbart barn under fem år (barn) −0,64 1,00 −0,68 0,87 −0,06 

Samtliga WHO:s funktionsvikter 
använda (fknvikt) 

0,44 −0,68 1,00 −0,78 0,38 

Indirekta kostnader (indkost) −0,56 0,87 −0,78 1,00 0,14 
Ålder studie (ålder) 0,25 −0,06 0,38 0,14 1,00 
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                                     Källa: Författarna 

Figur A.3 Kostnadseffektivitet (basår 2005) och använd diskon-
teringsränta, STH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
         Källa: Författarna 

Figur A.4 Kostnadseffektivitet (basår 2005) och använd diskon-
teringsränta, STH och SCH. 

 
 Tabell A.10 Diskonteringsränta och studerad region för malariastudier 

Studie Diskonterings-
ränta Land/region 

Breman et al. (2006) 3 % Afrika söder om Saharaöknen 

Goodman, Coleman & Mills 
(2000) 

3 % Gambia, Ghana och Kenya (Afrika söder om 
Saharaöknen) 

Pulkki-Brännström et al. (2012) 3 % Indien och Afrika söder om Saharaöknen 

Morel, Lauer & Evans (2005); 
WHO (u.å.c) 

3 % Västra Afrika (AFR-D)1 (Afrika söder om 
Saharaöknen) 

Morel, Lauer & Evans (2005); 
WHO (u.å.d) 

3 % Södra och östra Afrika (AFR-E)1 (Afrika söder om 
Saharaöknen) 

Yukich et al. (2008) 3 % Eritrea, Togo, Malawi, Senegal och Tanzania 
(Afrika söder om Saharaöknen) 

Becker-Dreps et al. (2009) 3 % Demokratiska Republiken Kongo (Afrika söder om 
Saharaöknen) 

Seo, Baker & Ngo (2014) 3 % Malawi (Afrika söder om Saharaöknen) 
1 Afrika region D och E, för ytterligare information se Begreppstabell. 
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Tabell A.11 Diskonteringsränta och studerad region för 
avmaskningsstudier  
Studie Sjukdom Diskonteringsränta Land/region 

Crompton & 
Pearson (2008) 

STH - Kenya och Tanzania (Afrika söder om 
Saharaöknen) 

Sinick (u.å.) STH 3 % Låg- och medelinkomstländer i Afrika söder 
om Saharaöknen 

Berger (2011) STH 3 % Låginkomstländer 
Crompton & 
Pearson (2008) 

STH och SCH - - 

Berger (2011) STH och SCH 3 % Låg- och medelinkomstländer 

Sinick (u.å.) STH och SCH 3 % Låg- och medelinkomstländer i 
Afrika söder om Saharaöknen 

Miguel & Kremer 
(2004) 

STH och SCH - Kenya och Tanzania (Afrika söder om 
Saharaöknen) 
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 Tabell A.12 Hantering av osäkerhet malariastudier 
Studie Hantering av osäkerhet 

Breman et al. (2006) För att hantera osäkerhetsproblem i relation till många av parametrarna 
användes en probabilistisk känslighetsanalys. Denna möjliggör 
osäkerhetsestimering med flera variabler genom att tilldela intervall 
istället för exakta estimeringar av insatsvariabler. Inkluderade kostnader 
och effekter antogs följa en uniform, triangulär eller normal kontinuerlig 
sannolikhetsfördelning. 

Goodman, Coleman & Mills 
(2000) 

Probabilistisk känslighetsanalys användes. Kostnadseffektivitetsmåtten 
uttrycktes i termer av sannolika intervall snarare än exakta värden. 
Inkluderade kostnader och effekter antogs följa en uniform, triangulär 
eller normal kontinuerlig sannolikhetsfördelning. 

Pulkki-Brännström et al. 
(2012) 

Känslighetsanalys genomfördes för att jämföra de olika effekterna av att 
ändra en parameter i taget såsom pris, livslängd, användning och behov 
av återimpregnering av näten.  

Morel, Lauer, & Evans 
(2005); WHO (u.å.c); WHO 
(u.å.d) 

Känslighetsanalys utfördes för åldersvikter och diskontering. 

Yukich et al. (2008) Känslighetsanalys utfördes på de huvudsakliga antagandena och 
parametrarna som användes för att beräkna förhållandet mellan 
kostnader, avkastning och kostnadseffektivitetsförhållanden. 

Becker-Dreps et al. (2009) Deterministisk och probabilistisk känslighetsanalys genomfördes, där en 
variabel i taget ändrades. 

Seo, Baker & Ngo (2014) Känslighetsanalys genomfördes för att undersöka varje variabels 
påverkan på modellen, medan alla andra variabler hölls konstanta vid 
deras referensnivåer.  

 
 
 Tabell A.13 Hantering av osäkerhet avmaskningsstudier 

Studie Hantering av osäkerhet 

Crompton & Pearson 
(2008) 

Resultaten redovisades i ett tornado-diagram1, vilket är en del av en 
probabilistisk känslighetsanalys och visar hur viktiga olika variabler är relativt 
sett. 

Sinick (u.å.) Känslighetsanalys har genomförts för följande variabler: procentuell andel av 
livstid som förloras, funktionsvikt, jämbördiga liv räddade per botat fall samt 
per behandling. 0 och 3 % diskonteringsränta har använts.  

Berger (2011) Känslighetsanalys har genomförts för följande variabler: procentuell andel av 
livstid som förloras, funktionsvikt, jämbördiga liv räddade per botat fall samt 
per behandling. 0 och 3 % diskonteringsränta har använts.  

Miguel & Kremer 
(2004) 

Avmaskningsbehandlingarna har slumpmässigt fördelats mellan skolor för att 
undersöka den övergripande effekten av interventionen. 

1 Ett tornado-diagram är en speciell typ av stapeldiagram, där datakategorier listas horisontellt. Den största stapeln visas 
längst upp i diagrammet, sedan visas den näst största och så vidare. 
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 Tabell A.14 Finansiering malariastudier 
Studie Finansiering 

Breman et al. (2006) DCP2 är delvis finansierad av Bill & Melinda Gates Foundation. 
Publikationen är framtagen av personal från Världsbankens 
ursprungliga institution: International Bank for Reconstruction and 
Development, WHO och Fogarty International Center of the National 
Institutes of Health. Resultat, tolkningar och slutsatser behöver däremot 
inte motsvara åsikter eller ståndpunkter för verkställande direktörer 
inom dessa organisationer. 

Goodman, Coleman & 
Mills (2000) 

Utredningen erhöll finansiellt stöd av Global Forum for Health Research, 
via ett anslag från Världsbanken. The Global Forum for Health 
Research stöttas i sin tur av Rockefeller Foundation, Världsbanken, 
WHO samt den kanadensiska, nederländska, svenska, norska och 
schweiziska regeringen. Goodman och Mills är medlemmar i London 
School of Hygiene and Tropical Medicine Health Economics and 
Financing Programme, vilken erhåller forskningsbidrag från utskottet för 
internationell utveckling i Storbritannien. 

Pulkki-Brännström et al. 
(2012) 

Pulkki-Brännström, Wolff och Skordis-Worrall erhöll finansiering från 
Bayer S.A.S. (Lyon) för att utföra litteraturstudien och för att ta fram den 
modell som används i rapporten. Bayer S.A.S. är ett företag som bl.a. 
utvecklar och producerar sjukvård. Bayer S.A.S. stod helt utanför 
arbetet och kunde varken påverka modelldesign, val av parametrar eller 
författandet av rapporten. 

Morel, Lauer & Evans 
(2005); WHO (u.å.c); WHO 
(u.å.d) 

WHO är ett av FN:s fackorgan, med syfte att alla människor ska uppnå 
en så god hälsa som möjligt. Morel erhöll konsultarvode från WHO. 
Yttrade synpunkter är helt och hållet författarnas egna och behöver inte 
nödvändigtvis spegla besluten eller stadgade principer vid London 
School of Hygiene and Tropical Medicine eller vid WHO. Författarna 
uppger att inga intressekonflikter förekom. 

Yukich et al. (2008) Forskningen finansierades av The US Agency for International 
Development, the Research Triangle Institute, och Bill & Melinda Gates 
Foundation. Finansiärerna stod helt utanför arbetet och hade ingen 
påverkan varken på utformningen av rapporten, analysen eller 
tolkningen av resultaten Författarna är anställda vid olika institutioner. 

Becker-Dreps et al. (2009) Studien stöttades finansiellt av the US Centers for Disease Control and 
Prevention Global AIDS Program. Organisationen, tillsammans med 
The Global Fund, donerade de långvariga insektsgiftsbehandlade näten 
som användes i studien. 

Seo, Baker & Ngo (2014) Forskningen utfördes under Seo, Baker och Ngos forskningstid vid 
London School of Hygiene and Tropical Medicine och London School of 
Economics. Motivet till forskningen var eget intresse, utan någon 
erhållen finansiering från en tredje part. Författarna har uppgett att det 
inte fanns några intressekonflikter. 
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 Tabell A.15 Finansiering avmaskningsstudier 
Studie Finansiering 

Crompton & Pearson 
(2008) 

Projektet genomfördes av den holländska icke-vinstdrivande 
organisationen: the Internationaal Christelijk Steunfonds Africa, i samarbete 
med the Busia District Ministry of Health office i Kenya. The Department for 
International Development (DFID) är ett oberoende departement under den 
brittiska regeringen, stöttat finansiellt av två offentliga ämbetsverk och 
inrättningar. 

Sinick (u.å.) GiveWell är en icke vinstdrivande organisation. Genom att rekommendera 
donationer direkt till topplistade organisationer snarare än att kanalisera 
dessa, undviker GiveWell potentiella intressekonflikter. Initialt beräknades 
måtten av GiveWell:s volontär J. Sinick. Efter lite redigering av GiveWell:s 
personal gjordes beräkningarna offentliga. 

Berger (2011) GiveWell är en icke vinstdrivande organisation. Genom att rekommendera 
donationer direkt till topplistade organisationer snarare än att kanalisera 
dessa, undviker GiveWell potentiella intressekonflikter. Berger är anställd 
av GiveWell sedan 2011. 

Miguel & Kremer (2004) Utvärderingen sponsrades av Världsbanken och the Partnership for Child 
Development. Alla åsikter och synpunkter är författarnas egna. 

 
 
 Tabell A.16 Finansiell information EA 

USD 2014 

Totala intäkter 15 862 091 

Programkostnader1 för DWI (exkl. adm. kostn.2) 1 835 386 

Totala programkostnader EA (exkl. adm. kostn.) 3 973 801 

Andel programkostnader DWI av tot. 
programkostnader 0,462 

Intäkter till DWI baserat på andel av 
programkostnader 7 326 250 

Andel av intäkter till DWI investerade i 
interventioner för DWI 0,25 

1 Programkostnader innefattar kostnader för personal, resor, IT, programhantering och -material, försäkring, avskrivning och 
amortering, kontorsmaterial, konferenser, möten, samt övriga kringkostnader. 
2 Administrativa kostnader innefattar insamling av finansiering, förvaltning och andra generella utgifter.  
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 Tabell A.17 Finansiell information SCI 
USD 2014/2015 2013/2014 

Totala intäkter SCI 11 512 261 8 944 002 

Administrativa programkostnader1 1 060 931 1 923 986 

Programkostnader transfereringar2 5 981 916 4 799 833 

Totala programkostnader 7 042 847 6 723 819 

Andel av totala intäkter investerade i 
interventioner för SCI 0,61 0,75 

Genomsnittlig andel av totala intäkter 
investerade i interventioner 0,68 

1 Administrativa programkostnader innefattar programförvaltning, resor, övervakning, utvärdering, betalning till partners och 
övergripande kostnader. 
2 Programkostnader transfereringar innefattar finansiering som överförts till specifika länder och deras administration av 
storskalig läkemedelsutdelning. 
 
 
 Tabell A.18 Finansiell information AMF 

USD 2015 2014 2013 

Totala intäkter AMF 14 259 567 4 080 977 5 356 437 

Produktkostnader LLIN 3 228 424 3 526 726 668 898 

Distributionskostnader1 LLIN 655 235 37 906 185 330 

Totala programkostnader 
(exkl. övriga adm. kostn.) 3 883 659 3 564 632 854 228 

Andel av totala intäkter investerade i 
interventioner för AMF 0,27 0,87 0,16 

Genomsnittlig andel av totala intäkter 
investerade i interventioner 0,44 

1 Distributionskostnader innefattar kostnader före, under och efter distribueringen av malarianät (exempelvis kostnader för att 
undersöka behovet av nät samt att i efterhand utvärdera interventionen).  
 
 
 
 
 

 

 

 


