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Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA)
bildades 2010 för att stödja utvecklingen
av hälsoekonomi i Sverige. Två nationella
hälsoekonomiska konferenser har tidigare
ägt rum, i Göteborg 2012 och i Linköping
2013 med deltagare från universitet,
regioner och landsting, myndigheter och
näringsliv.
För mer information om SHEA se:
http://www.sfhe.se/
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FAKTARUTA EQ-5D
EQ-5D är ett livskvalitetsinstrument
som mäter livskvalitet framtaget av
EuroQol Group. EQ-5D används ofta för
att beräkna kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) i kostnadseffekt- och
kostnadsnyttoanalyser. EQ-5D mäter
fem olika faktorer: rörlighet, hygien,
vardagliga aktiviter, smärta och oro/
nedstämdhet. Det finns tre olika nivåer: 1) inga problem, 2) måttliga
problem, och 3) svåra problem. Värdet
för EQ-5D motsvarar 1,0 för en helt
frisk person och 0 för död. Negativa
värden kan förekomma vilket motsvarar ett hälsotillstånd värre än döden.
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Figur. Boxplot över livskvalitet för patienter med psoriasis (data från PsoReg) värderat med brittiska hypotetiska vikter (Dolan), svenska erfarenhetsbaserade vikter
(Burström) samt danska hypotetiska vikter (Wittrup-Jenssen). Grafen visar på skillnader i median och spridning.
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”Inga perspektiv är fel men
det är olika perspektiv.”

Deltagarna på modellsessionen, SHEA
Foto: IHE, 2014
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Inom modellvalidering nämns huvudsakligen fem typer av validering:
Face validity – Bedömer i vilken utsträckning en modell (antaganden och
tillämpningar) motsvarar aktuell vetenskap och evidens. En modells face validity bör bedömas av människor som har
kompetens inom det specifika sjukdomsområdet.
Verification – avgör om modellen beter
sig som modellbyggarna avsett och att
modellen implementerats på rätt sätt.
Cross validation – jämför en modell
med andra, redan existerande, modeller
inom samma tillämpningsområde och
bedömer i vilken utsträckning deras
resultat överensstämmer.
External validation – låter modellen
simulera ett verkligt scenario, såsom en
klinisk prövning. De förutspådda resultat som genereras av modellen jämförs
sedan med de verkliga utfallet i den
kliniska prövningen. En väl specificerad
modell bör generera resultat likvärdiga
de från den kliniska prövningen.
Predictive validation – då modellen
används i syfte att förutse händelser.
Valideringen utförs ex-ante och de
prognostiserade utfallen jämförs med
de verkliga utfallen efter att de inträffat.
Källa: Eddy DM, Hollingworth W, Caro
JJ, et al. “Model Transparency and
Validation: A Report of the ISPORSMDM Modeling Good Research Practices Task Force-7”. Medical Decision
Making 2012;32;733

4

www.ihe.se ____________________________________________________________________________________

AKTUELL IHE STUD
______________________________________________________ IHE INFORMATION NR 1/2014

För mer information besök
Mount Hood Challenge hemsida: https://sites.google.com/
site/mounthoodchallenge/
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Exempel på frågeställning vid direkt
värderingsmetod
(stated preferences)
Contingent valuation – respondenten
ombeds ge en monetär värdering
Exempel: Vad är det högsta belopp
du skulle vara villig att betala för att
få ditt läkemedel via tablett istället
för spruta?
Discrete choice – respondenten
ombeds ranka eller välja bland ett
antal alternativ i enlighet med sina
preferenser
Exempel: Föredrar du:
A) läkemedel med tablett i hemmet
för 100 kronor eller
B) läkemedel med injektion på
vårdcentral för 5 kronor

Skillnader mellan betalningsvilja och QALYs i hälsoekonomisk utvärdering enligt Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Betalningsvilja

QALYs

ANVÄNDNING

Produkter vars relativa fördelar/nackdelar är:
- kännbara för patienten och
- som har en direkt och kortvarig effekt på patientnyttan

Produkter som:
- har långvarigt ihållande effekt på patientens dödlighet och sjuklighet och
- där det inte finns en tydlig och omedelbar koppling mellan den
medicinska effekten och patientnyttan

FÖRDEL

Metoderna kan värdera aspekter av patientnytta
som inte fångas av andra metoder.

Etablerade metoder. Relativt enkla, kan användas som tillskott i
klinisk prövning

NACKDEL

Många betalningsviljestudier har i praktiken låg
trovärdighet bl.a. eftersom frågornas formulering
kan ha stor påverkan på den uppmätta betalningsviljan

Okänslig metod som kräver stort datamaterial för att fånga små
skillnader i patientnytta mellan två produkter.

Källa: Handbok till Tandvårds-och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar.
http://www.tlv.se/Upload/Foretag/Handbok-TLVFS2011-3-subvention-forbrukningsartiklar-sept-2011.pdf
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VAR KAN MAN LÄSA MER?

Olofsson S & Persson U.
Värdet av ett nytt sätt att administrera levodopa.
Lund: IHE Rapport 2014:1

AKTUELL IHE RAPPORT

VAR KAN MAN LÄSA MER?

Hofmarcher T, Jönsson B &
Wilking N.
Access to high-quality oncology
care across Europe.
Lund: IHE Report 2014:2
Print-ISSN 1651-7628
e-ISSN 1651-8187
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SKRÄDDARSYDD KURS I HÄLSOEKONOMI EFTER ERA ÖNSKEMÅL
IHE arrangerar även skräddarsydda kurser och seminarier i hälsoekonomi
som utformas i dialog med beställaren.
Hälsoekonomiska begrepp, metoder och teorier kan varvas med praktikfall
hämtade från terapiområden som är särskilt relevanta för er.
Vill du diskutera hur en hälsoekonomisk kurs kan läggas upp för just er?
Kontakta IHE på: kurs@ihe.se / 046-329100
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