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Upplägg

• Vad är en systematisk översikt?

• Hur gör man en systematisk översikt av
hälsoekonomiska studier?
– Vad är det vi vill veta?

– Var ska vi leta?

– Hur ska vi leta?

– Är studierna relevanta?

– Är studierna av god kvaliltet?

– Hur presenterar vi resultaten?

• Vad är värdet av att göra en systematisk översikt?



Vad är en systematisk översikt?

”En översikt som avser en tydligt formulerad fråga och som 
använder systematiska och explicita metoder för att 
identifiera, välja ut och kritiskt bedöma relevanta studier 
samt för att samla in och analysera uppgifter från dessa.” 

– SBU:s miniordlista (http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-

vard/Ordlista/Post.aspx?epslanguage=SV%2cSV)



Varför behövs utvärdering/systematiska 
kunskapssammanställningar?

• Fler än 22 miljoner publicerade 
medicinska artiklar.

• Nu produceras mer än 1 miljon 
nya artiklar per år.

• 10–15% med bestående 
vetenskapligt värde.

• Hur ska de som arbetar i vården 
hinna följa med?



Varför görs systematiska översikter på 
hälsoekonomiska studier idag?

• Är internetbaserad KBT kostnadseffektivt 
jämfört med traditionell KBT?

Besvara en fråga 
utifrån befintlig 

litteratur

• Vad har andra använt för metoder för att svara 
på om internetbaserad KBT är kostnadseffektivt 
jämfört med traditionell KBT??

För att lära sig om 
metod

• Varför behövs det en ny studie?
För att ge en bakgrund 

till ny studie

• Vad tillför den nya studien? 

• Går resultaten i linje med tidigare 
studier?

För att sätta ny studies 
resultat i perspektiv



Arbetsprocessen
– från förslag till färdig översikt
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Vad är det vi vill veta? - Att utforma en 
frågeställning

P Population

I Intervention

C Control

O Outcome



Vad är det vi vill veta? - Att utforma en 
frågeställning

P Population: Personer med ångest- eller 
förstämningssyndrom där diagnos ställts enligt DSM-
IV [3] eller ICD-10 [9], eller personer med 
symtom på något av dessa syndrom.

I Intervention: internetförmedlade psykologiska

behandlingar (där eventuellt stöd har givits helt 
på distans) 

C Control: Annan etablerad psykologisk behandling, 
väntelista, sedvanlig behandling, eller 
uppmärksamhetskontroll. 

O Outcome: Förändring av symtom, vårdbehov samt

funktionsförmåga, effekt på sjukskrivning, 
biverkningar, intresse för deltagande samt kostnader.



Syfte med den ekonomiska 
litteratursökningen

Att kritiskt granska och sammanfatta det 
vetenskapliga underlaget för kostnadseffektivitet
när det gäller [internetförmedlad psykologisk 
behandling jämfört med annan etablerad 
psykologisk behandling, väntelista, sedvanlig 
behandling, eller uppmärksamhetskontroll] för
[ångest- eller förstämningssyndrom] hos [såväl 
barn och ungdomar (under 18 år) som vuxna]
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Var ska vi leta?

Finns inte särskilt många studier om detta!

HTAi Information Resources Group (SuRe Info). The 
following information sources should be considered 

when searching for economic evaluations 

• General medical literature databases (MEDLINE, 
Embase)

• Specialist economic databases (NHS EED, CEA Registry 
and Health Economic Evaluations Database (HEED))

• Technology assessment databases (the Health 
Technology Assessment (HTA) database)

• Websites of HTA agencies

• Grey literature (conferences such as ISPOR and HTAi; 
the RePEC economic working papers collection)



Var ska vi leta?

Alton et al (2006): 

• Av 14 inkluderade 
studier gav EED 2 
unika träffar, 
Pubmed 2 unika 
träffar.

• Ingen enskild 
databas hittade 
alla relevanta 
studier

• EED+ Pubmed= 
”best approach”

Royle & Waugh
(2003):

• Medline, EMBASE, 
NHS EED hittar 
94.8% av de 
studier som ingick 
i de undersökta 
rapporterna.

Glanville (2010):

• Checklistor: HEED 
eller EED samt 
”toppa” med 
Pubmed & 
EMBASE de 
senaste åren
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Referenslistor är viktigt, men tillförde inga extra 
artiklar i denna studie (Alton 2006)

“..searching additional sources beyond bibliographic 
databases, including hand searching, seems to be 
required” (Poster IQWIG 2010)

“Searching non-database sources is likely to identify 
further studies outside of commercial journal 
publications” (Nixon 2004)

“Searching non-database sources[…] does appear to 
be a productive way of identifying further studies” 
(Royle & Waugh 2003)



Vilka databaser söker SBU i?

• Pubmed

• NHS EED (CRD)

• Ytterligare databas/er beroende på frågeställning (tex 
EMBASE, Cinahl, PsycInfo, Scopus)

I samarbete med projektets experter, 
informationsspecialister och hälsoekonom!



Databaser internetbaserad KBT

Pubmed CINAHL

PBSC Psychinfo

NHS EED



SBUs inkluderade hälsoekonomiska 
studier: varifrån kommer de?
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Hur ska vi leta? - Vad är ett sökfilter?

Fördefinierad samling av
söktermer som testats mot en 

“gold standard”.

Termerna utgör ett sökblock
med ett booleskt OR mellan
varje term och som sedan 
kombineras med  block av

söktermer för sjukdom/tillstånd
osv. Mellan blocken sätts ett

booleskt AND.

Syftet är att identifiera så många
referenser som möjligt som
handlar om t ex ekonomiska
utvärderingar samtidigt som

sökningen ska fånga så få
irrelevanta som möjligt.

Sökfiltren är anpassade efter
repektive databas och även efter
respektive version av en databas.

(Anxiety[MeSH] OR "Anxiety 
Disorders"[Mesh]) AND

(Internet"[Mesh:NoExp] OR 
"Multimedia"[Mesh] OR 

"Electronic Mail"[MeSH]) AND
("Psychotherapy"[Mesh] OR 

"Behavior Therapy"[Mesh] OR 
Cognitive Therapy[MeSH]) 

AND
(Economics[MeSH:NoExp] OR 

"Costs and Cost 
Analysis"[Mesh])



Vad är ett validerat sökfilter?

Validerade sökfilter 
utvecklas genom att 

olika kombinationer av 
termer prövas mot en 

gold standard

För att bestämma hur 
ett optimalt sökfilter 

ska vara utformat 
räknas sensitivitet och 

precision

• Hur stor andel av de existerande 
relevanta artiklarna som kom 
med i sökningen

• Hittade vi tillräckligt många av de 
relevanta artiklarna?

Sensitivitet

•Hur stor andel av abstrakten vi 
behöver gå igenom som är 
relevanta

• Hur många måste vi gå igenom 
för att hitta en relevant artikel?

Precision



Bred/smal sökning



Existerande validerade filter har hög 
sensitivitet och låg precision

Vid sökningar i MEDLINE och i EMBASE 
• Sökfilter för ekonomiska utvärderingar identifierar majoriteten av 

alla existerande studier

• 99% sensitivitet eller mer

Men för att hitta dessa måste vi också gå igenom ett 
stort antal irrelevanta studier

• – 4% precision

• – 4 referenser av 100 referenser är relevanta 



Vilket sökfilter ska vi välja?

High sensitivity filters in MEDLINE Sensitivitet Precision
– NHS EED 99,9 % 4,0 % 
– NHS Quality Improvement Scotland (brief) 100 %   1,8  %
– Royle and Waugh 99,6 %   2,9  %

But filter precision was very low

High sensitivity filters in EMBASE
– NHS Quality Improvement Scotland 100  % 0,7 % 
– CADTH 99,9  %  0,5 %
– Royle and Waugh 99,7  % 2,2 %  
– NHS EED filters 99,7  % 2,9 %

But filter precision was very low

Recent research has tested the performance of 13 MEDLINE filters and 8 EMBASE filters in two large sets of economic evaluations.
• Glanville J, Kaunelis D, Mensinkai S.How well do search filters perform in identifying economic evaluations in MEDLINE and EMBASE. Int J Technol Assess Health 
Care. 2009;25(4):522-9.



Sökfilter som ger högre precision men 
sensitivitet under 0,90  

Sensitivitet Precision

Emory University Grady 84,5 % 13,3 %

(((economic$ or cost$).ti. or cost benefit analysis/ or 
(treatment outcome/ and ec.fs.)) not ((animals/ not 
humans/) or letter.pt.))

Medline G 72 % 25,7 %

"economics" [Subheading] AND ("Cost-Benefit 

Analysis"[Mesh] OR Randomized
Controlled Trial[Publication Type])



Hur bedömer vi ett sökfilter?  Och hur kan 
det finnas så många olika sökfilter?

• Vi kan inte se på ett sökfilter om det är bra eller dåligt

• Vi kan få information från den studie där filtret testades för 
sensitivitet och precision

Men…

• .. ett sökfilter kombineras alltid med ett ämne – olika ämne 
och andra delar i sökningen slår igenom = filtret kan få 
mycket sämre resultat på både sensitivity och precision än i 
det första testet



Samlingar av sökfilter

• ISSG Search Filters Resource
http://www.york.ac.uk/inst/crd/intertasc/econ.htm

• McMaster, HiRU Health Information Research Unit
http://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_MEDLINE_Strategies.
aspx#Economics

http://www.york.ac.uk/inst/crd/intertasc/econ.htm
http://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_MEDLINE_Strategies.aspx#Economics


Pubmed via NLM 11 October 2012

Title: Internet therapy for people with mood disorders –Economic aspects

Search terms Items found

Population: People with mood disorders

1. Anxiety[MeSH] OR "Anxiety Disorders"[Mesh] OR "Depression"[Mesh]  OR "Depressive Disorder"[Mesh] OR Mood 

Disorders[MeSH] OR "Cyclothymic Disorder"[Mesh] OR "Bipolar Disorder"[Mesh] OR Anxiety[tiab] OR 

Depression[tiab] OR Depressive[tiab] OR Depressed[tiab] OR Panic[tiab] OR Phobic*[tiab] OR phobia[tiab] OR 

"Obsessive compulsive"[tiab] OR "Mood disorder*"[tiab] OR "compulsive hoarding"[tiab] OR "post-traumatic 

stress"[tiab] OR "anxiety disorder*"[tiab] OR bipolar[tiab] OR dysthymia[tiab] OR cyclothymic[tiab] OR bipolar[tiab]

444822

Intervention: internetbased

2. "Therapy, Computer-Assisted " [MeSH] OR "Computer-Assisted Instruction"[Mesh] OR "Internet"[Mesh:NoExp] OR 

"Multimedia"[Mesh] OR "Electronic Mail"[MeSH] OR "Cellular Phone"[Mesh] OR Computer[ti] OR Web[ti] OR 

Website[ti] OR websites[ti] OR Internet[ti] OR Multimedia[ti] OR Interactive[ti] OR Computerized[ti] OR 

Computerised[ti] OR Online[ti] OR Smartphone[ti] OR Chatt[ti] OR "mobile phone"[ti] OR e-mail[ti] OR 

"Smartphone app*"[ti] OR "Application for a smartphone"[ti] OR "Mobile phone application*"[ti] OR "cell phone 

application"[ti] OR "technology-assisted"[ti] OR ((Computer[tiab] OR Web[tiab] OR Website[tiab] OR websites[tiab] 

OR Internet[tiab] OR Multimedia[tiab] OR Interactive[tiab] OR Computerized[tiab] OR Computerised[tiab] OR 

Online[tiab] OR Smartphone[tiab] OR Chatt[tiab] OR "mobile phone"[tiab] OR e-mail[tiab] OR "Smartphone 

app*"[tiab] OR "Application for a smartphone"[tiab] OR "Mobile phone application*"[tiab] OR "cell phone 

application"[tiab] OR "technology-assisted"[tiab]) NOT (Medline[SB] OR oldmedline[SB]))

172657

Intervention: Psychological treatment

3 "Psychotherapy"[Mesh] OR "Behavior Therapy"[Mesh] OR Cognitive Therapy[MeSH] OR "Directive 

Counseling"[Mesh] OR "Remote Consultation"[Mesh] OR "Self Care"[Mesh:NoExp] OR 

"therapy"[Subheading:NoExp]  OR "Motivation"[Mesh] OR "Relaxation Therapy"[Mesh] OR Cognitive behavior[tiab] 

OR "Cognitive behaviour"[tiab] OR Cognitive behavioral[tiab] OR "Cognitive behavioural"[tiab] OR "dialectical 

behavior"[tiab] OR "dialectical behaviour"[tiab] OR "Acceptance and Commitment therapy"[tiab] OR Ccbt[tiab] OR 

CBT[tiab] OR DBT[tiab] OR ACT[tiab] OR "minimal therapist support"[tiab] OR "guided self-help"[tiab] OR 

"supervised self-help"[tiab] OR "minimal contact therap*"[tiab]  OR "interpersonal therapy"[tiab] OR 

mindfulness[tiab] OR relaxation[tiab] OR psychodynamic[tiab] OR "social rhythm therapy"[tiab] OR ((therapy[tiab] 

OR "motivational interviewing"[tiab] OR intervention[tiab] OR interventions[tiab] OR treatment[tiab]) NOT 

(Medline[SB] OR Oldmedline[SB]))

1997544

Economic evaluations

4 (Economics[MeSH:NoExp] OR "Costs and Cost Analysis"[Mesh] OR "Markov Chains"[Mesh] OR "Monte Carlo 

Method"[Mesh] OR "Quality-Adjusted Life Years"[Mesh] OR "Models, Statistical"[Mesh] OR "value of life"[MeSH

722340



Granskning av hälsoekonomiska studier

Steg 1

Om de fullständiga ekonomiska analyserna baseras på 
enstaka empiriska studier av effekter → Granska först risk-
of-bias i de studier som genererat effekt data (med hjälp 
av våra granskningsmallar för RCT etc. )

Steg 2

Granska den övergripande metodologiska kvaliteten på 
varje inkluderad fullständig eller partiell ekonomisk analys 
(med våra granskningsmallar för ekonomiska analyser)



Granskningsmallar av 
hälsoekonomiska studier



SBU:s granskningsmallar



Vad är en relevant studie?



Vad är en studie av hög kvalitet?

• Rätt analysform
• Evidens för effekt
• Fångar alla relevanta kostnader och effekter
• Lämpligt tidsperspektiv
• Korrekt statistisk analys
• Känslighetsanalyser

Modeller
• Adekvat och transparent modellstruktur
• God kvalitet på använda data



Granskning av data i modeller

Glöm inte att granska de 
data som används i 
modellerna. Gärna baserat 
på systematiska översikter

Cooper et al (2005) har 
rangordnat olika typer av 
evidens



Evidensgradering, hälsoekonomi och GRADE

• SBU använder evidensgraderingssystemet GRADE för 
bedömning av hur starkt det sammanlagda 
vetenskapliga underlaget för att besvara en viss fråga på 
ett tillförlitligt sätt. 

• Utgår från studiernas design. Därefter kan 
evidensstyrkan påverkas av förekomsten av försvagande 
eller förstärkande faktorer

• GRADE är inte lämpligt för evidensgradering av 
kostnadseffektivitet, och SBU använder det därför inte. 
Främst för att ICER är ett sammansatt mått (bättre att 
använda GRADE separat för kostnader, effekter, 
livskvalitet etc.)



Presentation av resultat

• Vad är viktigt att presentera?

– Möjlighet att bedöma resultatens relevans för  den 
aktuella beslutssituationen!

• Problemformulering

• Land

• Setting

• År

• Kvalitet

• Metodik 
– Perspektiv

– Kostnadsberäkning

– Metod att ta fram QALY-vikter

– Etc…



Presentation av resultat

• Vad är viktigt att presentera? (forts)

– Presentera kostnader och effekter separat (ej 
endast ICER)

– Ofta relevant att presentera resursförbrukning i 
andra enheter än monetära enheter, ex antal 
vårddagar

– Osäkerhet (känslighetsanalyser, PSA etc)



Exempel på presentation av 
hälsoekonomiska data ifrån studier



Vad är värdet av hälsoekonomiska 
systematiska översikter?
• Skillnader mot vanliga effektöversikter

• Nackdelar (begränsningar)

• Fördelar (bra syften)

• Vad avgör värdet?

• Beslutsmodeller

• Avvägningar att fundera över (resurser, sensitivitet, 
precision)

• Slutsatser





Begränsningar

1. Överförbarhetsproblem är större

2. Syfte: beslutsunderlag – därför är överförbarhet 
viktigare än intern validitet.

3. Besluts-analys-modellering är en metod att 
syntetisera evidens i sig själv



Begränsningar

• Ofta svårt att överföra hälsoekonomiska data över tid 
och rum från studier
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Exempel när patenten gått ut…

Total försäljningskostnad (AUP exklusive moms) dividerat med totalt antal definierade dygnsdoser (DDD) för aromatashämmare 

(läkemedelsgrupp L02BG). 



Begränsningar

• Ofta svårt att överföra hälsoekonomiska data över tid 
och rum från studier

• Det blir inte lättare för att man tittar på flera studier



Begränsningar

• Variationer i metod
– Ingen ”gold standard” och ibland dålig följsamhet till riktlinjer

• Kontext, kostnader
– Varierar mellan sjukvårdssystem och över tid.



Begränsningar

• Variationer i metod
– Ingen ”gold standard” och ibland dålig följsamhet till riktlinjer

• Kontext, kostnader
– Varierar mellan sjukvårdssystem och över tid.

• Beslutskontext
– Jämförelsealternativ



Exempel Schizofreni

• Fanns en bra modell men utan relevanta 
jämförelsealternativ för vår beslutskontext.



Begränsningar

• Variationer i metod
– Ingen ”gold standard” och ibland dålig följsamhet till riktlinjer

• Kontext, kostnader
– Varierar mellan sjukvårdssystem och över tid.

• Beslutskontext
– Jämförelsealternativ

– Perspektiv

– Omfattning & skalstorlekar



Exempel robotkirurgi

Källa: Health Information and Quality Authority (2011). Health technology
assessment of robot-assisted surgery in selected surgical procedures.



Begränsningar

• Variationer i metod
– Ingen ”gold standard” och ibland dålig följsamhet till riktlinjer

• Kontext, kostnader
– Varierar mellan sjukvårdssystem och över tid.

• Beslutskontext
– Jämförelsealternativ

– Perspektiv

– Omfattning & skalstorlekar (komplement eller substitut)

– Alternativkostnader



Begränsningar

• Två typer av hälsoekonomiska utvärderingar:
1. Empiriska analyser

2. Beslutsmodell-analyser

• Skiljer sig åt – bör analyseras separat
– Tidshorisont, jfr alt, patient population etc

• Cost-effectiveness inte cost-efficacy
– Beslutsunderlag för beslut som ska fungera i verkligheten

– Inte i ideala kliniska förhållanden, protokolldriven vård och 
selekterade patienter



Fördelar

1. Som hjälp till att bygga sin egen beslutsmodell

2. Hitta den mest relevanta (överförbarhet, kvalitet etc) 
studien för beslutsproblemet

3. Utforska mekanismer (drivande faktorer) som 
påverkar kostnadseffektiviteten

4. Identifiera befintlig forskning inom ett område, dess 
kvalitet och kunskapsluckor



Fördelar

Översikter kan hjälpa till och rättfärdiga egen 
modellutveckling

• Inte svara på redan besvarade frågor

• Inte uppfinna hjulet igen
– Utgå från vad andra hittat och anpassa och/eller komplettera

– Hitta styrkor och svagheter med olika modeller (träd, Markov, 
DES etc)

– Resursanvändning och effektivitetsdata

• Kan hjälpa till att förklara skillnader i resultat beroende 
på olika antaganden



Fördelar

Syfte: hitta den mest relevanta studien för 
beslutsproblemet

• T ex brist på resurser att utveckla egen

• Bedöm både intern och extern kvalitet

• Uppdatera kostnader (svenska kostnader, 
inflationsuppräkning etc) och ICER:n



Fördelar

Översikter för att utforska mekanismer, trade-offer och 
orsakssamband för ett beslutsproblem

• Ex. intensitet/dos, duration vs effekt



Fördelar

Identifiera befintlig forskning inom ett område, dess 
kvalitet och kunskapsluckor

• För att se brister

• För att ge vägledning till framtida forskning



Syftet avgör värdet

Evidens vs del i beslutsunderlag

• Evidens – lågt värde (kontext, variationer i metod, rum 
och tid skillnader etc)

• Del i beslutsunderlag – högre värde
– Utveckla beslutsmodell

– Hitta mest relevanta studien och anpassa

– Hitta orsakssamband, trade-offer, marginaleffekter etc



Beslutsmodeller

• Plockar bästa tillgängliga information från olika källor

• Systematiska översikter är värdefulla för enskilda 
komponenter, t ex:
– Effekter

– Resursförbrukning



Exempel skillnad i effekt: Insulinpumpar

• Flera av de publicerade hälsoekonomiska studierna 
bygger på en reduktion i HbA1c för vuxna på 0,9 eller 
1,2 procent.

• SBU:s rapport visar istället en minskning i HbA1c på 
högst 0,3 procent (systematisk översikt Yeh 2012) 

• Exempel på hur effekten påverkar kostnaden per QALY: 
Ökade från 37 712 pund till 53 788 pund per QALY när 
effekten sattes till -0,6 istället för -0,9 (Cummins et al. 
2010)



• Tillgängliga resurser/tid tillgänglig?

• Vad behöver vi veta för att svara på beslutsproblemet?
– Hitta alla studier & bygga egen modell (En del HTA 

organisationer)

– Få idéer till egna modeller

Värdet – avvägningar att fundera över



• Tillgängliga resurser/tid tillgänglig?

• Vad behöver vi veta för att svara på beslutsproblemet?
– Hitta alla studier & bygga egen modell (En del HTA 

organisationer)

– Få idéer till egna modeller

– Hitta enstaka relevanta studier och modifiera

Värdet – avvägningar att fundera över



Exempel robotkirurgi

• Hittade en relativt 
bra irländsk HTA-
analys men 
skillnader i viktiga 
variabler



• Tillgängliga resurser/tid tillgänglig?

• Vad behöver vi veta för att svara på beslutsproblemet?
– Hitta alla studier & bygga egen modell (En del HTA 

organisationer)

– Få idéer till egna modeller

– Hitta enstaka relevanta studier och modifiera

– Hitta orsakssamband

• Hur uppnå bästa resultat givet detta?

Värdet – avvägningar att fundera över



• Sensitivitet & Precision

• Ex det finns 40 relevanta artiklar

Filter Sensitivitet Precision

NHS EED 99,9% 4%

Medline G 72% 25,7%

Värdet – avvägningar att fundera över



• Sensitivitet & Precision

• Ex det finns 40 relevanta artiklar

Filter Antal artiklar att 
söka (sensitivitet)

Antal hittade 
(precision)

NHS EED 1 000 (99,9%) 40 (4%)

Medline G 112 (72%) 29 (25,7%)

Värdet – avvägningar att fundera över



Filter Antal artiklar att 
söka (sensitivitet)

Antal hittade 
(precision)

NHS EED 1 000 (99,9%) 40 (4%)

Medline G 112 (72%) 29 (25,7%)

Andel 11% 72%

• Sensitivitet & Precision

• Ex det finns 40 relevanta artiklar

• Får med ca ¾ av de relevanta studierna till ca 1/10 av 
arbetsinsatsen

• Trade-off mellan få med allt och arbetsinsats

Värdet – avvägningar att fundera över



Slutsatser – vad är värdet?

• Värdet beror på hur väl beslutsproblemet besvaras
– Finns även ett värde av att identifiera kunskapsluckor

• Syftet med utvärderingen bör därför styras av 
beslutsproblemets kontext och karakteristika samt 
tillgängliga resurser.

• Fundera på syfte – översikter av eller för ekonomiska 
utvärderingar

• Om begränsade resurser måste prioritering ske

• Försök tänka på att arbetet ska vara kostnadseffektivt i 
sig, dvs resultaten ska tillföra mer nytta än vad det 
kostar att ta fram.



Sammanfattningsvis

• Vad är en systematisk översikt?

• Hur gör man en systematisk översikt av 
hälsoekonomiska studier?
– Vad är det vi vill veta?

– Var ska vi leta?

– Hur ska vi leta?

– Är studierna relevanta?

– Är studierna av god kvaliltet?

– Hur presenterar vi resultaten?

• Vad är värdet av att göra en systematisk översikt?
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