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SAMMANFATTNING 
Tidigare forskning indikerar att individer med sömnapné får mer allvarliga skador i samband 

med vägtrafikolyckor jämfört med individer utan sömnapné. Det har även visats att mer 

allvarliga skador genererar högre kostnader. Det finns dock ett kunskapsglapp i frågan om de 

mer allvarliga skadorna som involverar individer med sömnapné har högre 

sjukvårdskostnader i Sverige. Studier visar även att om patienter ska kunna få ut maximalt 

med vård för de skattepengar som läggs på hälso- och sjukvården bör samhällseffektiva 

kostnadsanalyser göras. En del i samhällseffektiva kostnadsanalyser är att identifiera, 

kvantifiera och värdera de kostnader som är relevanta vid ett specifikt olycksfall.  

 

Uppsatsens syfte är att framställa, jämföra och analysera de sjukvårdskostnader som 

uppkommer vid vägtrafikolyckor i Sverige orsakade av individer med och utan sömnapné 

under en uppföljningsperiod på ett, två och tre år. I sjukvårdskostnaderna inkluderas de 

kostnader som uppstår i slutenvården, öppenvården, samt läkemedelskostnader. Syftet 

uppfylls först genom identifiering, kvantifiering och värdering av sjukvårdskostnaderna. Med 

en ekonometrisk modell avser vi dessutom att förklara sambandet mellan de förklarande 

variablerna ålder, kön och patientgrupp och den beroende variabeln sjukvårdskostnader. Den 

ekonometriska modellen skapas utifrån data från olycksregistret Swedish Traffic Accident 

Data Acquisition (STRADA) och organisationen European Sleep Apnoea Database 

(ESADA).  

 

I resultatanalysen presenteras och analyseras sjukvårdskostnaderna utifrån 

samhällsekonomisk teori för att avgöra om det existerar en skillnad i sjukvårdskostnader samt 

för att utreda hur den eventuella skillnaden är fördelad enligt Pareto- och Kaldor-Hicks 

kriteriet. Studiens resultat visar på att det existerar en framträdande skillnad mellan de två 

patientgruppernas sjukvårdskostnader. Marginalkostnaderna för patientgruppen med 

sömnapné är betydligt större än för patientgruppen utan sömnapné och de inkrementella 

kostnaderna visar också relativt stora kostnadsskillnader under respektive uppföljningsår.  

 

Nyckelbegrepp: Sömnapné, sjukvårdskostnader, vägtrafikolyckor, marginalkostnader, 

inkrementella kostnader, ekonometrisk studie.  

  



	

ABSTRACT  
Previous research indicates that individuals with the condition obstructive sleep apnoea 

(OSA) get more severe injuries after road traffic accidents, in comparison with individuals 

without OSA. It has also, in previous studies, been shown that more severe injuries generate 

higher costs. There is although a knowledge gap concerning whether the more severe injuries 

that involve individuals with OSA result in higher medical expenses. Furthermore, earlier 

research also implies that for patients to receive maximum healthcare from the tax money 

reimbursing the healthcare in Sweden, there should be socio-effective cost analysis 

conducted. An important part of socio-effective cost analysis is the identification, 

quantification and valuation of relevant costs associated with a specific causality.  

 

The aim of the study is to produce, compare and analyse the healthcare costs associated with 

road traffic accidents in Sweden caused by individuals with and without OSA, during a 

follow-up period of one, two and three years. The healthcare costs include the costs that occur 

in the inpatient and outpatient care as well as pharmaceutical costs. The aim has been fulfilled 

through identification, quantification and valuation of the healthcare costs associated with 

road traffic accidents, for individuals with and without OSA. In order to examine the 

relationship between the describing variables age, sex and patient group and the dependent 

variable healthcare cost, we constructed an econometric model. The econometric model has 

been assembled by data from the accident register Swedish Traffic Accident Data Acquisition 

(STRADA) and the organisation European Sleep Apnoea Database (ESADA).  

  

The result of the study presents and analyse the healthcare costs through socio-economic 

theory to decide whether there does exist a difference in healthcare costs and to investigate if 

the eventual difference in costs is distributed according to the Pareto- and Kaldor-Hicks- 

criteria. The study’s result demonstrates a significant difference of the healthcare costs in the 

two patient groups. The marginal costs for the patient group with OSA is considerably higher 

than the marginal cost for the patient group without OSA. The incremental costs also show 

relatively large cost differences during the three follow-up years.  

 

Keyword: Obstructive sleep apnoea, health care costs, road traffic accidents, marginal costs, 

incremental costs, econometric study.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Varje år dödas och skadas människor i trafiken på grund av att förare kör trötta. Enligt 

Akerstedt et al. (2008) uppgår den procentuella andelen trafikolyckor orsakade av trötthet till 

cirka 20 procent. Det innebär att trötthet är den främst enskilda orsaken för vägtrafikolyckor. 

Konsekvenserna av dålig sömn kan vara ett resultat av sömnproblem, som kan göra det svårt 

för individen att hålla sig vaken under längre perioder (Karimi et al., 2013). 

 

En sjukdom som orsakar kronisk trötthet är sömnapné, vilket Garbarino et al. (2015) 

definierar som ett återkommande tillstånd under sömn där de övre andningsvägarna blockeras. 

Blockeringen av andningsvägarna leder i sin tur till upprepade andningsuppehåll (Almer, 

2013). Enligt Transportstyrelsen (2015) kan faktorer som körning nattetid, sömnstörning och 

sjukdomen sömnapné vara bakomliggande orsaker till att förare är trötta vid körning. För att 

en olycka ska klassificeras som en vägtrafikolycka är det främst tre krav som bör uppfyllas. 

Olyckan ska dels ha inträffat på en väg och händelsen bör dessutom ha skett i trafik. Det sista, 

men mest svårdefinierade kravet är att det ska ha varit en olycka, vilket innebär att det ska ha 

varit en plötslig, negativ och oavsiktlig händelse (NCO 2007:7, 14). Myndigheten för 

samhällsberedskap (2009) presenterar fyra konsekvenser som kan uppstå i samband med en 

vägtrafikolycka; materiell skada, personskada som kräver öppenvård, personskada som kräver 

slutenvård eller dödsfall, vilket illustreras nedan i Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Figur 1: Fyra konsekvenser som kan uppkomma i samband med en vägtrafikolycka. 



2 

 
Lagen om hälso- och sjukvård lyfter fram vikten av att hälso- och sjukvård organiseras i 

enlighet med kostnadseffektivitetsanalyser. Trots att lagen trycker på att samhällseffektiva 

kostnadsberäkningar bör göras vid eventuella investeringar inom hälso- och sjukvården, sker 

det sällan granskningar av denna typ på marknaden. Ett steg i att göra samhällseffektiva 

kostnadsberäkningar är att identifiera, kvantifiera och värdera de kostnader som uppstår i 

samband med ett tillstånd eller en sjukdom. Då det inte görs kostnadskalkyler på alla 

investeringar inom hälso- och sjukvården, får inte patienter ut den största möjliga mängden 

hälsovård för de skattepengar som läggs på hälso- och sjukvård (Tandvård- och 

läkemedelsförmånsverket, 2014). Strävan efter att uppnå så kostnadseffektiva 

resursallokeringar som möjligt härstammar från den samhällsekonomiska teorin. 

Paretokriteriet och Kaldor-Hicks kriteriet lyfter vikten av att samhällsekonomiska 

resursallokeringar blir försvarbara när ingen annan resursallokering än den som gjorts skulle 

ge mer nytta åt samhället (Bernfort, 2009).   

 

Karimi et al. (2013) visar i en studie att individer med sömnapné får allvarligare skador än 

individer utan sömnapné. Studien visar även att då individer med sömnapné får rätt 

behandling, minskar allvarlighetsgraden av vägtrafikolyckorna. Enligt en rapport av 

Myndigheten för samhällsberedskap (2009) kan mer allvarliga skador generera högre 

kostnader. Det saknas dock information om olyckorna i Sverige orsakade av individer med 

sömnapné har högre sjukvårdskostnader jämfört med individer utan sömnapné. Om det skulle 

visa sig att sjukvårdskostnaderna för patientgruppen med sömnapné är högre än för 

patientgruppen utan sömnapné i samband med vägtrafikolyckor, finns det incitament till att 

öka kunskapen om hur kostnaderna i samband med vägtrafikolyckor orsakade av individer 

med sömnapné kan minska. Tidigare studier har även visat att faktorer som ålder och kön kan 

komma att påverka utvecklingen av sjukvårdskostnader. Tillsammans med patientgrupperna 

vill vi undersöka faktorernas effekt på sjukvårdskostnader under en uppföljningsperiod på ett, 

två och tre år. 

1.2 SYFTE 

Studien avser att utifrån samhällsekonomiska teorier framställa, jämföra och analysera 

sjukvårdskostnaderna vid vägtrafikolyckor i Sverige orsakade av individer med och utan 

sömnapné under en uppföljning på ett, två och tre år. 
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1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vi kommer att besvara följande frågeställningar: 

• Utifrån samhällsekonomisk teori, hur och varför skiljer sig de genomsnittliga 

sjukvårdskostnaderna för de två patientgrupperna under uppföljningsår ett, två och 

tre? 

• Vilken effekt har faktorerna ålder, kön och patientgrupp på sjukvårdskostnaderna 

under uppföljningsår ett, två och tre? 

1.4 GENOMFÖRANDE 

Vi har valt att fokusera på en uppföljningsperiod på ett, två och tre år i samband med en 

individs olycka för att kunna undersöka hur de genomsnittliga sjukvårdskostnaderna utvecklar 

sig, samt hur faktorerna ålder, kön och patientgrupp påverkar sjukvårdskostnaderna. Detta 

kommer att undersökas med hjälp av t-test och multivariat regression, för respektive 

uppföljningsår.  Uppföljningsåren innefattar de genomsnittliga sjukvårdskostnaderna som 

uppstod under ett, två respektive tre år i samband med varje individs olycka. De kostnader 

som ingår i begreppet sjukvårdskostnader är slutenvårdskostnader, öppenvårdskostnader samt 

läkemedelskostnader. Sjukvården där patient möter läkare kan delas upp i två kategorier; 

slutenvård och öppenvård. Slutenvård innebär att patienten blir inskriven på sjukhus då den 

typ av vård som patienten behöver kräver övernattning Öppenvården definieras däremot som 

den vård en patient ges då patienten kan återvända hem samma dag och inte behöver skrivas 

in på sjukhus. En stor del av öppenvården sker på vårdcentraler där läkare kan ge direkt vård 

för mindre allvarliga sjukdomar (1177 Vårdguiden, 2015). Läkemedelskostnaderna utgör 

kostnaderna för de läkemedel som en individ har haft behov av under den aktuella 

uppföljningsperioden.  

1.5 AVGRÄNSNING 

Då vi är intresserade av att jämföra sjukvårdskostnaderna för patientgrupper med och utan 

sömnapné innebär det att varje uppföljningsår inte är ett specifikt kalenderår, utan utgår från 

en specifik tidsperiod i samband med olyckstillfället. Vi har därför valt att avgränsa 

datamaterialet till helårskostnader, vilket gör observationerna för de tre uppföljningsåren 

jämförbara mellan varandra och mellan patientgrupper med och utan sömnapné. Denna 
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avgränsning har gjort att vi har blivit tvungna att rensa för de observationer som inte har haft 

en uppföljningstid på minst ett år. 

 

1.6 DISPOSITION 

Kapitel 2 kommer att presentera studiens teoretiska referensram och tidigare studier inom 

området för sömnapné. De data som studien grundas på beskrivs i kapitel 3, där även 

variabler och deskriptiv analys kommer att presenteras. Metoden i kapitel 4 kommer bland 

annat att redogöra för den valda estimeringsmetoden, modeller och modellurvalet. I kapitel 5 

presenteras och analyseras resultaten från t-test och regressionsanalyser. Kapitel 6 kommer att 

diskutera och analytiskt koppla resultaten till teorin. Slutsatsen i kapitel 7 består av en 

sammanfattning och förslag på vidare forskning inom ramen för denna studie. 

1.7 FORSKNINGSBIDRAG 

I studien kommer kostnadsdelen att framställas, presenteras och analyseras samt 

effektivitetsdelen att diskuteras för att ge grundstenarna i en kostnadseffektivitetsanalys. Det 

kommer därmed att ge en bild av kostnaden i samband med vägtrafikolyckor orsakade av 

individer med och utan sömnapné i form av sjukvårdskostnader under en uppföljningsperiod 

på ett, två och tre år. 
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2. SAMHÄLLSEKONOMISK TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 

 2.1 SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADER 

Enligt Hultkrantz och Nilsson (2004) skapar samhällsekonomiska beräkningar underlag för 

beslut som leder till att samhällets resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. En typ 

av samhällsekonomisk beräkning är kostnadsanalyser, där kostnaderna för ett tillstånd eller en 

sjukdom presenteras och analyseras. Bernfort (2009) beskriver Paretokriteriet som ett mått 

som kan användas för att bedöma samhällsekonomiska resursallokeringar. Enligt 

Paretokriteriet blir en kostnadsfördelning samhällsekonomiskt försvarbar när ingen annan 

resursallokering än den som gjorts skulle kunna ge mer nytta åt samhället. Bernfort (2009) 

menar dock på att Paretokriteriet har vissa svårigheter, då det i praktiken inte går att skapa 

nyttovinster för en viss del av samhället samtidigt som en annan del av samhället drabbas av 

nyttoförluster. Genom det potentiella Paretokritet, mer känt som Kaldor-Hicks kriteriet, har 

svårigheterna med Paretokriteriet hanterats. Till exempel möjliggör Kaldor-Hicks kriteriet 

interpersonella jämförelser, det vill säga jämförelser mellan olika personer. Enligt Bernfort 

(2009) utgår Kaldor-Hicks kriteriet från att en förändrad resursallokering är 

samhällsekonomiskt försvarbar om de som får en ökad nytta från resursförändringen 

hypotetiskt kan kompensera de som förlorar nytta på förändringen, samtidigt som förlorarna 

har det bättre än innan resursallokeringen. 

 

Enligt både Drummond et al. (2005) och Lindvall (2011) är den primära fasen i en 

kostnadskalkyl att på ett korrekt sätt identifiera, kvantifiera och värdera kostnaderna. Lindvall 

(2011) lyfter även att det är i identifieringen som kalkylens utsträckning klargörs. Tinghög 

och Carlsson (2007, 14) menar att identifieringen ska tydliggöra vilket perspektiv 

kostnadskalkylen utgår ifrån och vad som ska inkluderas som en kostnad i kalkylen. Enligt 

Weisbrod (1961) beror valet av perspektiv vilka kostnader som ska estimeras i kalkylen. Det 

kan leda till att olika kostnadsresultat presenterats beroende på det perspektiv som har 

anammats. Kostnadskalkylen i denna studie utgörs av en jämförelse av sjukvårdskostnaderna 

mellan individer med och utan sömnapné under en uppföljningsperiod på ett, två och tre år.   

 

2.1.1 ALTERNATIVKOSTNADER 

Den teoretiska grunden i kostnadsberäkningar bygger på alternativkostnadsprincipen, vilket 

innebär att en resursallokering alltid har en alternativ användning. I och med att en 

resursallokering alltid har en alternativ användning uppstår det en kostnad vid en 
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resursförbrukning. Som nämnts tidigare är det i det första steget i en kostnadsberäkning som 

alternativkostnaderna identifieras, där alternativkostnaderna utgörs av direkta, indirekta och 

intangibla kostnader (Tinghög och Carlsson, 2007, 39). Enligt Tinghög och Carlsson (2007, 

43) ingår sjukvårdskostnaderna som uppstår i samband med vägtrafikolyckor i de direkta 

kostnaderna, vilket i denna studie består av slutenvårdskostnader, öppenvårdskostnader samt 

läkemedelskostnader. Kostnader som inte är direkt kopplade till sjukvård, till exempel 

transportkostnader, flyttkostnader och hushållskostnader, ingår också i de direkta kostnaderna 

(Jo, 2014). De indirekta kostnaderna utgörs huvudsakligen av det produktionsbortfall som 

uppstår. Produktionsbortfall uppkommer då en individ har minskad arbetsförmåga på grund 

av en sjukdom eller behandling (Tinghög och Carlsson, 2007, 31). De intangibla kostnaderna 

består däremot inte av direkta kostnadsförluster i form av resurser, utan innefattar snarare 

värderingar av minskad livskvalitet på grund av lidande och smärta i koppling med sjukdom 

och behandling. De intangibla kostnaderna ska även värderas, något som inte är självklart då 

det är komplicerat ur ett praktiskt perspektiv att monetärt värdera minskad livskvalitet. 

Tinghög och Carlsson (2007, 17) ger ett exempel på hur problematiken med värderingen av 

intanglibla kostnader kan undvikas, vilket är att nämna dess existens men inte gå in djupare då 

man avstår från att uppskatta dem i monetära termer.  

 

Vid kvantifieringen av kostnaderna bedöms utbredningen av resursförbrukningen, vilket görs 

med hjälp av en genomgång av exempelvis antal vårdtillfällen, antal läkemedel samt 

materialförbrukningen. Kostnadsvärderingen är det sista steget i en kostnadsberäkning, där 

de identifierade och kvantifierade samhällskostnaderna kopplas till ett monetärt värde. Enligt 

nationalekonomisk teori ska kostnadsvärderingen göras utifrån värdet på den bästa alternativa 

användningen. Vi har i studien fokuserat på att identifiera, kvantifiera och värdera de 

kostnader som direkt kan kopplas till sjukvårdskostnaderna som uppstår i samband med en 

vägtrafikolycka. Därmed tar vi inte hänsyn till de kostnader som inte direkt kan kopplas till 

sjukvård, samt de indirekta och intanglibla kostnaderna. 

 

2.1.2 MARGINALKOSTNADER OCH INKREMENTELLA KOSTNADER 

En central del i kostnadsberäkningarna på hälso- och sjukvårdsmarknaden är jämförelser 

mellan olika sjukdomars kostnader samt hur olika sjukdomskostnader utvecklar sig över tid.  

Enligt Drummond et al. (2005) finns det två typer av kostnader som används i 

hälsoekonomisk teori och litteratur för att beskriva förändringar i kostnader över tid och 

mellan patientgrupper; marginalkostnader och inkrementella kostnader. Drummond et al. 
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(2005) börjar med att tydliggöra hur nationalekonomisk teori använder sig av 

marginalkostnader för att förklara kostnaden för att producera ytterligare en produkt, för att 

därefter beskriva hur begreppet marginalkostnad appliceras inom hälsoekonomin. Drummond 

et al. (2005) menar att inom hälsoekonomin används marginalkostnaderna för att beräkna en 

sjukdoms kostnadsutveckling över tid. I denna studie kommer marginalkostnaderna att utgöra 

utvecklingen av sjukvårdskostnaderna för patientgrupper med och utan sömnapné under en 

uppföljningsperiod på ett, två och tre år.   

 

De inkrementella kostnaderna beskrivs av Drummond et al. (2005) som den kostnadsskillnad 

som uppstår mellan två behandlingar. De inkrementella kostnaderna ger på så sätt en bild om 

hur två olika patientgrupperna eller sjukdomars kostnader skiljer sig från varandra vid samma 

tidpunkt. I denna studie kommer de inkrementella kostnaderna urskilja kostnadsskillnaden för 

patientgrupper med och utan sömnapné under respektive uppföljningsår. I Figur 2 presenteras 

två olika program eller patientgrupper. Marginalkostnaderna gör en jämförelse av kostnaderna 

över tid inom respektive patientgrupp, det sker med andra ord ingen direkt jämförelse mellan 

grupperna. Marginalkostnaderna benämns som MCA/BT1/2, där MC utgör marginalkostnaderna 

för antingen grupp A eller grupp B och T utgör tidpunkten som studeras. De inkrementella 

kostnaderna jämför däremot gruppernas kostnader mot varandra vid en specifik tidpunkt. De 

inkrementella kostnaderna benämns som ICA-BT1/2, där IC utgör de inkrementella kostnaderna 

mellan grupp A och grupp B och T visar tidsperioden som undersöks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Illustration av marginalkostnader och inkrementella kostnader. 
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2.2 TIDIGARE STUDIER OM SÖMNAPNÉ 

Karimi et al. (2013) studerar allvarlighetsgraden av skadorna i samband med 

vägtrafikolyckorna orsakade av individer med sömnapné jämfört med individer utan 

sömnapné. Resultatet visade att förare med sömnapné hade nästan dubbelt så hög risk att vara 

med om en vägtrafikolycka, jämfört med de förare som inte hade sömnapné. De fann även att 

med rätt behandling1 minskade förarnas trötthet, och därmed risken av att vara med i en 

olycka. Även en studie av Findley et al. (2000) utförd i Colorado bekräftar detta resultat. 

Studien var konstruerad genom att först undersöka ett 50-tal individer som misstänktes ha 

sömnapné, något som senare bekräftades. Av de individer som ingick i studien fick 36 

stycken tillgång till lämplig behandling i två år och det resterande 14 individerna förblev 

obehandlade. Bland de 36 individerna minskade antalet vägtrafikolyckor avsevärt under de 

två åren och för de 14 obehandlade individerna var olycksstatistiken oförändrad.  

 

Även Barbé et al. (1998) har studerat relationen mellan förare som har sömnapné och risken 

för vägtrafikolyckor. Det visade sig att risken för att vara med om en vägtrafikolycka var 2,6 

gånger större för individer med sömnapné jämfört med kontrollgruppen. Vid en uppföljning 

av studien två år efter påbörjad behandling visade det sig att antal vägtrafikolyckor bland både 

individer med sömnapné och i kontrollgruppen hade minskat med 50 procent. I en studie av 

Connor et al. (2002) jämfördes en grupp med 571 bilförare involverade i vägtrafikolyckor 

som hade en allvarlig utgång med en kontrollgrupp bestående av 588 bilförare för att 

undersöka tidsaspektens effekt på skadornas allvarlighetsgrad. Resultatet visade att mindre än 

fem timmars sömn det senaste dygnet, köra mellan 02.00-05.00 på morgonen, samt känna sig 

trött vid tidpunkten för vägtrafikolyckan, hade ett orsakssamband med vägtrafikolyckor. 

 

Zhang et al. (2015) har istället fokuserat på att studera relationen mellan olika riskfaktorer för 

körning i trött tillstånd och vägtrafikolyckor. Riskfaktorer så som mänskliga faktorer, väg- 

och fordonstyper samt vissa miljöfaktorer visade sig ha en signifikant effekt på 

vägtrafikolyckor kopplade till körning i trött tillstånd. Vidare var risken att vara inblandad i 

vägtrafikolyckor kopplade till körning i trött tillstånd större hos män än hos kvinnor. 

Dessutom har den tidpunkt då förarna var som tröttast vid körning påvisats variera med 

åldern, där risken för trötthet bland yngre förare är störst på morgontimmarna medan risken 

för trötthet är större på eftermiddagen hos äldre förare. Smolensky et al. (2011) lyfter att 

																																																								
1 I form av C-PAP (Continuious Positive Airway Pressure). 
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effekten av sömnrelaterade problem kan vara både direkta och indirekta, då det kan störa 

individers sömn eller leda till överdriven trötthet under dagen. 

 

Eftersom vi i denna studie är intresserade av att undersöka om sjukvårdskostnaderna i 

samband med vägtrafikolyckor, är högre för patientgruppen med sömnapné än för 

patientgruppen utan sömnapné, är det även relevant att undersöka andra faktorers effekt på 

sjukvårdskostnaderna. Enligt en studie från Myndigheten för samhällsberedskap (2009) var 

den genomsnittliga sjukvårdskostnaden per patient högst för individer som var 65 år eller 

äldre och lägst för individer i åldersintervallet 20-64 år, vilket skulle kunna innebära att ålder 

eventuellt kan vara en faktor som påverkar sjukvårdskostnaderna. En förklaring till detta antas 

bero på att de äldre individerna i studien behövde mer vård.  Men det är inte bara åldern som 

kan komma att ha en effekt på sjukvårdskostnaderna, i en rapport av Socialstyrelsen (2004) 

har det visat sig att kvinnor långsiktigt har dyrare sjukvårdskostnader än män, då det bland 

annat skrivs ut mer läkemedel för kvinnor än för män och att de har en längre medellivslängd. 

Det finns även andra faktorer som kan komma att påverka om en individ har större 

sjukvårdskostnader, och som är sammanlänkade med diagnosen för sömnapné. I en annan 

rapport av Socialstyrelsen (2010) har det visat sig att några av de vanligaste orsakerna till att 

personer utvecklar sömnapné är att de är överviktiga eller konsumerar mycket alkohol. Då 

Rössner (2011)  visar på att individer som antingen har en stor alkoholkonsumtion eller är 

övervikta ofta har högre sjukvårdskostnader på lång sikt, kan detta potentiellt bidra till att 

patientgruppen med sömnapné har differentierad sjukvårdskostnad än patientgruppen utan 

sömnapné.  
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3. DATA 

3.1 DATABESKRIVNING 

Datamaterialet består av totalt 18 313 individer från Sverige som har varit med om en 

vägtrafikolycka under åren 2003-2013. Sjuttiosex av de 18 313 individerna utgörs av 

individer med diagnosen sömnapné. Av de 76 individerna med sömnapné var 18 stycken 

kvinnor och 58 stycken män. Av de 18 237 stycken individer som inte hade sömnapné var 5 

518 kvinnor och 12 719 stycken män. 

 

Datamaterialet som är grunden till de 76 observationerna med sömnapné kommer från 

European Sleep Apnea Database (ESADA) där data från 22 Europeiska sömnlaboratorier har 

samlats in under åren 2007 till 2011 (Hedner et al., 2011). Datamaterialet för patientgruppen 

utan sömnapné på 18 237 individer är insamlat via databasen Swedish Traffic Accident Data 

Acquisition (STRADA) som är en samlingsportal för de vägtrafikolyckor som sker i Sverige 

och är insamlade av den form av räddningstjänst som är där först på plats (Transportstyrelsen, 

2016). Individerna som är utvalda från STRADA har blivit valda då de uppfyller de krav som 

skapats för den typ av individ som skulle ingå i studien. De krav som ställdes på individerna 

var bland annat att de skulle ha varit med om en bilolycka under åren 2003-2013 samt att de 

hade ett giltigt körkort vid trafikolyckan och inte var påverkade av alkohol och/eller droger 

(Karimi et al., 2015). 

 

Enligt en studie av Myndigheten för samhällsberedskap (2009) kan sjukvårdskostnader 

beräknas på två olika sätt, antingen genom en top-down eller en bottom-up beräkning. De 

olika sätten att beräkna sjukvårdskostnaderna i samband med en vägtrafikolycka för med sig 

olika för- och nackdelar som kan komma att påverka resultatet. Fördelarna med top-down 

beräkningar är att sjukvårdens totala kostnader av exempelvis specifika olyckstyper mäts för 

hela populationen, medan bottom-up beräkningar utgörs av en kostnadsanalys där en specifik 

urvalsgrupp skapas och därefter generaliseras kostnaden för hela populationen. Fördelarna 

med en top-down kalkyl är att den data som krävs för analysen är relativt tillgänglig. Dock 

dras fördelarna ner av att det faktum att beräkningarna hos en top-down kalkyl kan bli 

missvisande. Fördelarna med en bottom-up analys är att kalkylen ger en mer korrekt 

uppfattning om hur stora kostnaderna för ett specifikt olycksfall ser ut, eftersom det finns en 

tydlig urvalsgrupp specificerad. Nackdelarna med en bottom-up kalkyl är att den data som 
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krävs för analysen inte alltid är lättåtkomlig. De kostnader som är presenterade i uppsatsen 

har kalkylerats med hjälp av bottom-up analysen så långt som det har varit möjligt. 

 

För att beräkna sjukvårdskostnaderna har bland annat systemet för diagnosrelaterade grupper 

(DRG) används. DRG-systemet är ett patientklassificeringssystem som delar in patienter i 

olika patientgrupper och ger en översikt över hur patientsammansättningen ser ut hos olika 

patientgrupper på olika sjukhus, kommuner och landsting. DRG-systemet baseras på att 

sjukdomsgrupper som har liknande resursförbrukning grupperas in i samma grupp för att 

möjliggöra kostnadsjämförelser mellan olika sjukdomsgrupper. Det som klassificerar vilka 

sjukdomsgrupper som bör vara med i vilka diagnosrelaterade grupper bestäms av den 

huvuddiagnos, bidiagnos, åtgärdskoder samt kön och ålder som patienten har (Socialstyrelsen, 

2016). 

3.2 VARIABELBESKRIVNING 

I Tabell 1 presenteras en beskrivning av de ingående variablerna i modellerna för 

uppföljningsår ett, två och tre. Beroendevariabeln är de sjukvårdskostnader som uppstår i 

samband med en vägtrafikolycka för respektive uppföljningsår. Sjukvårdskostnaderna består 

av kostnader inom slutenvård och öppenvård, samt läkemedelskostnader. För de 

logaritmerade sjukvårdskostnaderna under uppföljningsperiod ett, två och tre har 100 kronor 

adderats på de ursprungliga sjukvårdskostnaderna. Anledningen till detta är för att kunna 

inkludera observationer med nollkostnader och därmed öka resultatets generaliserbarhet, 

vilket diskuteras vidare i avsnitt 4.1.  

 

Med ålder avser vi att undersöka förhållandet med sjukvårdskostnaderna för respektive 

uppföljningsår, givet att de övriga variablerna i modellen hålls konstanta. Genom att inkludera 

dummyvariablerna för kön och patientgrupp kontrollerar vi för effekten på 

sjukvårdskostnader mellan kvinnor och män, samt mellan individer med och utan sömnapné. 

Fördelning av läkemedelskostnader är en dummyvariabel som har skapats för att ta hänsyn till 

effekterna av att det fanns fler observationer av läkemedelskostnader efter år 2005. Denna 

variabel har dock endast tagits fram för att stabilisera datamaterialet och kommer därmed inte 

att analyseras i resultatet av regressionerna. En annan dummyvariabel som har tagits fram är 

fördelning av sjukvårdskostnader, vilken avser att kontrollera för effekten av outliers för 

individer med kostnader som överstiger 1 000 000 kronor. Denna variabel ingår i en 
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känslighetsanalys för respektive uppföljningsår tillsammans med de övriga förklarande 

variablerna. 

 
Tabell 1: Variabelbeskrivning. 

Variabelnamn Definition Förväntad effekt 
 

Sjukvårdskostnader Beroendevariabel (helårskostnader) - 

Slutenvårdskostnader Del av sjukvårdskostnader 

(helårskostnader) 

- 

Öppenvårdskostnader Del av sjukvårdskostnader 

(helårskostnader) 

- 

Läkemedelskostnader Del av sjukvårdskostnader 

(helårskostnader) 

- 

Logaritmerade 

sjukvårdskostnader 

Transformerad beroendevariabel - 

Ålder Ordinal förklarande variabel Positiv 

Kön Förklarande variabel, där; 

1 = Om kvinna 

0 = Om man 

Positiv 

Patientgrupp Förklarande variabel, där; 

1 = Om individ med sömnapné 

0 = Om individ utan sömnapné 

Positiv 

Fördelning av 

läkemedelskostnader 

Förklarande variabel, där; 

1 = Om läkemedelskostnader efter år 

2005 

0 = Om läkemedelskostnader före år 

2005 

Positiv 

Fördelning av sjukvårdskostnader Förklarande variabel, där; 

1 = Om sjukvårdskostnader <  

1 000 000 

0 = Om sjukvårdskostnader >  

1 000 000 

Negativ 

3.3  DESKRIPTIV STATISTIK 

I Tabell 2 presenteras antalet observationer, genomsnittlig sjukvårdskostnad och dess 

standardavvikelser för helårskostnaderna under respektive uppföljningsår för slutenvård, 

öppenvård och läkemedel. Den genomsnittliga kostnaden för slutenvård är som högst under 

uppföljningsår tre, trots att antalet individer är som lägst under samma uppföljningsår. Lägst 

genomsnittlig slutenvårdskostnad kan noteras under uppföljningsår två. För öppenvården är 
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den genomsnittliga kostnaden istället som högst under uppföljningsår ett, där flest antal 

individer inkluderas, och lägst under uppföljningsår tre. En jämförelse mellan kostnaderna för 

slutenvården och öppenvården under uppföljningsår ett, två respektive tre visar att den 

genomsnittliga kostnaden är genomgående högre inom slutenvården. För läkemedel 

observeras en skillnad i genomsnittlig kostnad beroende på vilket uppföljningsår som 

undersöks. Högst genomsnittlig läkemedelskostnad finns representerad hos individer under 

uppföljningsår tre. Däremot är den genomsnittliga läkemedelskostnaden som lägst för 

individer under uppföljningsår ett, vilket skiljer sig från slutenvård och öppenvård där båda 

har högre genomsnittliga kostnader under samma uppföljningsår. 
 

Tabell 2: Deskriptiv analys för slutenvårds-, öppenvårds-, och läkemedelskostnader under uppföljningsår ett, två 
och tre. 

Uppföljningsår 1 Slutenvård  Öppenvård  Läkemedel  

N 16 784 16 784 16 784 

Medelvärdeskostnad (kr) 6 759,49 4 128,62 1 984,87 

Standardavvikelse 

(medelvärde) 

315,59 67,08 207,12 

 

Uppföljningsår 2 Slutenvård  Öppenvård  Läkemedel  

N 15 231 15 231 15 231 

Medelvärdeskostnad (kr) 6 119,87 3 819,10 2 255,22 

Standardavvikelse 

(medelvärde) 

249,95 69,35 236,32 

 
Uppföljningsår 3 Slutenvård  Öppenvård  Läkemedel  

N 13 855 13 854 13 854 

Medelvärdeskostnad (kr) 6 784,63 3 783,86 2 510,97 

Standardavvikelse 

(medelvärde) 

301,25 71,92 202,71 

 
I Tabell 3 presenteras medelvärdet för respektive förklarande variabel i studien. Medelåldern 

för de individer som är med i studien är 40,52 år. Kön visar att andelen kvinnor är 30,2 

procent och i variabeln patientgrupp utgörs 0,4 procent av individer med sömnapné. 
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Dummyvariabeln som tar hänsyn till fördelningen av läkemedelskostnader visar att 66 

procent är läkemedelskostnader som uppstod efter år 2005, vilket innebär att 34 procent utgör 

läkemedelskostnader före år 2005. 
 

Tabell 3: Deskriptiv analys för de förklarande variablerna. 

 Ålder Kön Patientgrupp Fördelning av 
läkemedelskostnader 

Medelelvärde 40,52 0,30 0,004 0,66 

Standardavvikelse 

(medelvärde) 

0,1106 0,0034 0,0005 0,0035 

N = 18 313     
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4. METOD 

4.1  ESTIMERINGSMETOD 

Estimeringsmetoderna som studien grundas på är t-test och multivariat regressionsanalys. För 

att kunna jämföra den genomsnittliga sjukvårdskostnadsutvecklingen för individer med 

respektive utan sömnapné använder vi oss av ett t-test som undersöker hypotesen om det finns 

någon skillnad i medelvärde mellan de två patientgrupperna. Med multivariat 

regressionsanalys avser vi att utnyttja de kända värdena på observationerna av modellens 

förklarande variabler för att predicera värdet på den beroende variabeln (Hair et al., 2014, 

157). För att erhålla så bra prognosvärden som möjligt från modellens förklarande variabler 

viktar regressionen variablerna. Vikterna har för avseende att beskriva hur mycket modellens 

förklarande variabler bidrar, i relativa tal, till den totala prediceringen. Fördelen med de 

förklarande variablernas vikter är att de underlättar tolkningen av effekten som varje ingående 

variabel har vid framtagningen av modellens predicerade värden. Om modellens ingående 

variabler korrelerar med varandra kan dock tolkningen komma att försvåras. De viktade 

ingående variablerna utgör en linjär kombination som ger den maximala prediceringen av 

modellens beroende variabel (Hair et al., 2014, 157). Den generella modellen för multipel 

regression presenteras nedan i Modell 1: 

 

(1)   𝑌 = 𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋!…+ 𝛽!𝑋! + 𝜀, 

                                    

där Y är den beroende variabeln, 𝛽!, 𝛽!,𝛽!,… ,𝛽!, är regressionskoefficienter tillhörande 

varje specifik förklarande variabel 𝑋!,𝑋!,… ,𝑋! och 𝜀 är en slumpterm (Kleinbaum et al., 

2008, 115). Huvudmodellen i denna studie består av en beroende variabel och fem 

förklarande variabler2, där vi genom minsta kvadratmetoden (OLS) undersöker hur modellens 

förklarande variabler påverkar sjukvårdskostnaderna för patientgruppen med sömnapné 

respektive patientgruppen utan sömnapné under en uppföljningsperiod på ett, två, och tre år.  

 
Vanligt förekommande i multivariat analys är att en eller flera av modellens variabler kan ha 

värden som inte går att använda i regressionsanalysen, det vill säga att det saknas data. Ett 

problem som följer med att det saknas data är resultatens generaliserbarhet. Om problem med 

generaliserbarhet skulle finnas kan detta åtgärdas genom att samla in ytterligare observationer 

eller hitta en lösning för de värden som inte är tillgängliga i den ursprungliga urvalsstorleken 
																																																								
2 Se Tabell 1. 
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(Hair et al., 2014, 40). Vid transformeringen av den beroende variabeln tog vi hänsyn till de 

nollkostnader som fanns representerade. Genom att addera 100 kronor till alla 

sjukvårdskostnader kunde vi undvika en stor nollkostnadsdel som skulle kunna ge felaktiga 

och skeva regressionsresultat. Om en individ är med om en vägtrafikolycka och varken har 

slutenvårds-, öppenvårds-, eller läkemedelskostnader bör detta ändå inkluderas, eftersom det i 

sig visar att individen inte behövde någon slags vård. Genom den känslighetsanalys som har 

gjorts, där vi exkluderade extremt höga sjukvårdskostnader, har vi även kontrollerat för 

outliers i datamaterialet. På så sätt har vi kunnat se om de ingående variablernas effekt på 

sjukvårdskostnaderna förändras när vi exkluderar vissa observationer och därmed orsakat bias 

i resultatet.  

 

Vidare har den multivariata regressionsmetoden fyra antaganden som måste vara uppfyllda; 

residualerna ska vara oberoende, ha konstant varians, vara normalfördelade, samt att det ska 

existera ett linjärt samband mellan den beroende variabeln och de förklarande variablerna 

(Hair et al., 2014, 178). Genom att testa för de fyra antagandena kan vi kontrollera för 

reliabiliteteten och validiteten i vår modell, och därmed erhålla så precisa skattningar som 

möjligt av sjukvårdskostnaderna. Reliabilitet innebär att informationen i studien är pålitlig 

och preciserad, det vill säga att den har hanterats noga och grundligt (Larsen, 2009, 41, 81). 

Det är även av betydelse att informationen om aktuella enheter, variabler och värden anges på 

rätt sätt för att undvika felaktiga resultat (Larsen, 2009, 41). Med validitet menas att det data 

som studien bygger på är relevant för de framtagna frågeställningarna (Larsen, 2009, 26), 

vilket innebär att studien faktiskt mäter det som avses att mätas (Hjerm et al., 2014, 94). En 

viktig faktor för att studien ska visa på god validitet är att den avser att besvara rätt typ av 

frågor och att valda variabler är relevanta för analys av potentiella orsakssamband. Därmed 

kan man även reducera risken att dra slutsatser som är bristfälliga och få en studie med låg 

validitet (Larsen, 2009, 26, 41).  
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4.2 MODELLSPECIFIKATION 

Ursprunglig modell för sjukvårdskostnader uppföljningsår ett, två och tre definieras nedan i 

Modell 2:  

 

(2) Sjukvårdskostnader! =

β! + β!Ålder!" + β!Kön!" + β!Patientgrupp!" +

β!Fördelning av läkemedelskostnader!" + ε!",  

där t = 1, 2 och 3 och i = Varje specifik individ. 

 

Huvudmodell med logaritmerad beroendevariabel och ologaritmerade förklarande variabler 

för sjukvårdskostnader uppföljningsår ett, två och tre representeras nedan av Modell 3:  

 

 (3) Logaritmerade sjukvårdskostnader! = 

β! + β!Ålder!" + β!Kön!" + β!Patientgrupp!" +

β!Fördelning av läkemedelskostnader!" + ε!",  

där t = 1, 2 och 3 och i = Varje specifik individ. 

4.3 MODELLURVAL 

Enligt Kleinbaum et al. (2008, 303) används transformation av data främst som ett hjälpmedel 

för att komma runt problem med att antaganden som inte är uppfyllda. Transformationen kan 

leda till att variansen blir mer stabil, att den beroende variabeln blir normalfördelad och att 

regressionsmodellen bli linjär. Vi började med att skatta de variabler som vi antog var av 

ekonomisk relevans3 med hjälp av OLS.  

 

För att testa antagandet om oberoende hos residualerna undersöks relationen mellan 

residualerna och de förklarande variablerna för uppföljningsår ett, två och tre i Modell 2. 

Resultatet av detta samband visar att det råder beroende hos residualerna i relation till varje 

förklarande variabel. För att hantera problemet med beroende hos residualerna transformeras 

den beroende variabeln, det vill säga sjukvårdskostnader för respektive uppföljningsår, till en 

logaritmerad beroendevariabel. Figur 5-16 i Appendix visar förhållandet mellan residualerna 

och varje förklarande variabel efter logaritmeringen, vilket indikerar på att antagandet om 

oberoende hos residualerna kan anses vara uppfyllt.  

																																																								
3 En mer ingångende förklaring av de ingående variablerna ges i avsnitt 3.2. 
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Både grafisk illustration och Breusch-Pagan test används för att testa antagandet om konstant 

varians hos residualerna, vilket definieras nedan i Modell 5;   

 

(5)   𝜎! !!, !!,…,!!
! = 𝑉𝑎𝑟 𝑌 𝑋!,𝑋!,… ,𝑋! = 𝜎!, 

 

vilket indikerar att för varje kombination av 𝑋!,𝑋!,… ,𝑋! kommer variansen av den beroende 

variabeln Y att vara konstant (Kleinbaum et al., 2008, 119). För den ologaritmerade 

modellen4 visar resultaten från graferna och Breusch-Pagan testet att antagandet inte är 

uppfyllt för respektive uppföljningsår, det vill säga att det råder heteroskedasticitet. Vi kan 

med andra ord förkasta Breusch-Pagans nollhypotes om konstant varians för uppföljningsår 

ett, två och tre, givet en signifikansnivå på fem procent.   

 

För att hantera problemet med heteroskedasticitet utformas en modell där endast den beroende 

variabeln för sjukvårdskostnaden för respektive uppföljningsår logaritmeras, vilket kan ses i 

Modell 3. De grafiska illustrationerna i Figur 17-19 visar att den konstanta variansen hos 

residualerna förbättras något med den logaritmerade modellen för respektive uppföljningsår. 

Dock indikerar Breush-Pagan test om konstant varians i Tabell 8 att uppföljningsår ett 

fortfarande har ett visst problem med heteroskedasticitet, givet en signifikansnivå på fem 

procent. Därför anses en fortsatt hantering av problemet med heteroskedastcitet vara aktuell. 

För uppföljningsår två och tre i Tabell 9-10 kan vi däremot inte förkasta nollhypotesen om 

konstant varians hos residualerna, givet en signifikansnivå på fem procent. Då vi vill ta 

hänsyn till den osäkerhet som fortfarande finns i residualernas varians används robusta 

standardavvikelser i regressionsanalysen. De robusta standardavvikelserna ställer inte lika 

höga krav på att residualerna ska vara oberoende och likafördelade som vid OLS. En 

jämförelse mellan regressionen med och utan robusta standardavvikelser visar på små 

förändringar hos standardavvikelserna och t-värdena. Om skillnaderna hade varit större hade 

detta kunnat indikera på att det fanns allvarligare problem med heteroskedasticitet (University 

of Notre Dame, 2015).  

 

Med en grafisk illustration i form av en normalitetsplot undersöker vi antagandet om 

normalitet hos residualerna, ett antagande som den ologaritmerade modellen för 

																																																								
4 Se Modell 2. 
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uppföljningsår ett, två och tre inte uppfyller. I Modell 6 definieras den generella modellen för 

normalitet hos residualerna;   

 

(6)   𝑌 ∼ 𝑁(𝜇! !!, !!,…, !! ,𝜎
!),  

 

vilket visar att den beroende variabeln, Y, är normalfördelad för varje kombination av 

𝑋!,𝑋!,… ,𝑋!  (Kleinbaum et al., 2008, 120). Genom logaritmeringen av den beroende 

variabeln som gjordes i samband med hanteringen av konstant varians kunde även problemet 

med normalitet hanteras. I Figur 20-22 illustreras normalfördelningen hos residualerna för 

den logaritmerade modellen under uppföljningsår ett, två och tre, vilket visar på mer 

normalfördelade residualer även om de avviker något i mitten av den räta linjen. Enligt Hair 

et al. (2014, 181) kan det uppstå vissa problem med normalfördelningen vid mindre 

datamaterial. Då vi har ett relativt stort urval kan antagandet om normalfördelning hos 

residualerna lättas, och en vidare undersökning behöver därför inte göras.  

 
Antagandet om linjäritet testas genom en undersökning av relationen mellan den beroende 

variabeln och varje förklarande variabel för uppföljningsår ett, två och tre. Denna linjära 

relation definieras i generell form av Modell 7 nedan; 

 

(7)   𝜇! !!, !!,…,!! = 𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋!,  

 

som innebär att varje kombination av 𝑋!,𝑋!,… ,𝑋! utgör en linjär funktion av 𝛽!, 𝛽!,… ,𝛽! 

för medelvärdet av Y (Kleinbaum et al., 2008, 119). En grafisk illustration visar att inget av 

förhållandena mellan de ingående variablerna i Modell 2 för respektive uppföljningsår 

uppfyller detta antagande. När förhållandet mellan variablerna inte är linjärt innebär det att 

förändringar hos den beroende variabeln inte endast kan förklaras genom de förklarande 

variablerna, utan att andra faktorer kan komma att spela in (Hair et al., 2014, 179). 

Logaritmeringen av den beroende variabeln hanterar även problemet med linjäritet, vilket 

illustreras i Figur 23-25. Relationen mellan den logaritmerade beroende variabeln och de 

förklarande variablerna för uppföljningsår ett, två och tre uppvisar en tydligare linjär relation. 

Därmed kan antagandet om linjäritet anses vara uppfyllt. 



20 

Slutligen genomförs Variance of Inflation-test (VIF) för att undersöka om det finns problem 

med multikollinjäritet 5  bland de förklarande variablerna i den ologaritmerade och 

logaritmerad modellen 6 . Ett av problemen som kan uppstå med en hög grad av 

mulitkolinjäritet i regressionsmodellen är att koefficienterna kan få fel skattning och visa på 

tecken som är felaktiga (Hair et al., 2014, 198). Resultaten av VIF-testen för både den 

ologarimerade och logaritmerade modellen7  för uppföljningsår ett, två och tre indikerar dock 

på att det inte finns något problem med multikollinjäritet. För att mer ingående kontrollera hur 

de förklarande variablerna korrelerar med varandra konstruerar vi fram en korrelationsmatris8. 

En övergripande analys av korrelationsmatrisen bekräftar att det finns en låg korrelation 

mellan de förklarande variablerna, och att multikollinjäritet därmed inte är ett problem som 

behöver hanteras vidare. 

 

Vår huvudmodell har motiverats till en fördel för den logaritmerade modellen9 då testerna för 

antagandena förbättrades. Tolkningen för den logaritmerade modellen kommer istället att 

anges som en relativ effekt på den beroende variabeln istället för i absoluta tal som för den 

ologaritmerade modellen. 

4.4 METODKRITIK 

Hair et al. (2014, 168) tar upp två typer av problem som kan uppstå i samband med valet av 

de variabler som ska ingå i modellen; mätfel och specifikationsfel. Mätfel kan ses som den 

grad till vilken modellens variabel är konsistent och en noggrann undersökning av studiens 

syfte bör vanligtvis uppmärksammas i den beroende variabeln. Om stora mätningsfel 

förekommer i den beroende variabeln kan det leda till att inte någon av modellens förklarande 

variabler kan bistå med prognoser som kan accepteras. Då syftet med studien direkt kan 

återkopplas till den beroende variabeln i vår huvudmodell uppstår inte problemet med mätfel.  

 

Specifikationsfel innebär istället att irrelevanta variabler inkluderas eller att relevanta 

variabler utesluts från modellens ingående variabler, och är istället mer vanligt förekommande 

i valet av modellens förklarande variabler. Ett exkluderande av variabler som är irrelevanta 

kan komma att påverka regressionens variation. Om viktiga variabler istället exkluderas från 

																																																								
5 En accepterad gräns för multikolinjäritet är ett VIF-värde lika med 10 (Hair et al., 2014, 201). 
6 Se Modell 2 och Modell 3 för respektive uppföljningsår. 
7 Se resultat av VIF-test i Tabell 11 i Appendix.	
8 Se Tabell 12 i Appendix. 
9 Log-transformation av sjukvårdskostnader för uppföljningsår ett, två och tre. 
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modellen kan konsekvenserna komma i form av bias i resultatet och feltolkning av 

variablerna. För att undvika att både inkludera irrelevanta variabler och exkludera relevanta 

variabler bör noggranna val av modellens ingående variabler göras (Hair et al., 2014, 168-

169). Vid utformningen av modellen har vi undersökt variablernas ekonomiska relevans till 

att förklara modellen. 

4.5 ETISKT STÄLLNINGSSTAGANDE 

I vår studie använder vi datamaterial som från början kommer från Patientregistret, 

Patientregistret öppenvård och Läkemedelsregistret. Eftersom studiens data från grunden 

innehöll behandling av känsliga personuppgifter har det ursprungliga materialet granskats av 

Socialstyrelsen. Trots att uppgifterna saknar personnummer menar Socialstyrelsen på att 

uppgifternas omfattning och detaljrikedom är tillräckligt genomgripande för att uppgifterna 

ska betraktas som personuppgifter. Vi har hanterat konfidentialitetskravet genom att inte 

inkludera några personuppgifter och på så sätt uteslutit risken att någon identitet i samband 

med arbetet kan ha röjts. Datamaterialet som ligger till grund för vår studie har granskats och 

godkänts av Socialstyrelsens etiska kommitté.  
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5. RESULTATANALYS 

5.1 JÄMFÖRELSE MELLAN SJUKVÅRDSKOSTNADERNA   

Tabell 4 framställer den genomsnittliga sjukvårdskostnaden för de två patientgrupperna under 

respektive uppföljningsår, samt resultat från t-test. Den genomsnittliga sjukvårdskostnaden 

under uppföljningsår ett för en individ med sömnapné är högre jämfört med kostnaden för en 

individ utan sömnapné. Denna skillnad kan även ses i t-testets värde, där vi kan förkasta 

nollhypotesen om att de två patientgrupperna har lika medelvärde, givet en signifikansnivå på 

fem procent. Det finns med andra ord en skillnad i de genomsnittliga sjukvårdskostnaderna 

under uppföljningsår ett mellan de två patientgrupperna. Under uppföljningsår ett uppgår den 

inkrementella kostnaden för de två patientgrupperna till 19 683 kronor, vilket illustreras i 

Figur 4. Marginalkostnaderna och de inkrementella kostnaderna för uppföljningsperiod ett 

visar att individer med sömnapné inte bara kan ha skador som är allvarligare än individer utan 

sömnapné, vilket en studie av Karimi et al. (2013) visade på. De är dessutom dyrare. 

 

Under uppföljningsperiod två finns det fortfarande en tydlig skillnad i de genomsnittliga 

sjukvårdskostnaderna mellan de två patientgrupperna, där den genomsnittliga kostnaden är 

fortsatt högre för en individ med sömnapné. Detta bekräftas även av t-testets värde, som 

indikerar att vi kan förkasta nollhypotesen om lika medelvärde mellan de två 

patientgrupperna, givet en signifikansnivå på fem procent. Trots att den genomsnittliga 

sjukvårdskostnaden är fortsatt hög för en individ med sömnapné har den minskat något, 

medan en individ utan sömnapné ligger ungefär i linje med den genomsnittliga 

sjukvårdskostnaden under uppföljningsår ett. Minskningen i de genomsnittliga 

sjukvårdskostnaderna för en individ med sömnapné under uppföljningsår två kan bero på att 

skadorna har lindrats med hjälp av den vård som gavs under uppföljningsår ett. Denna 

kostnadsutveckling speglas även i marginalkostnaden mellan uppföljningsår ett och två som 

har beräknats till -5 168 kronor, vilket illustreras i Figur 3. För patientgruppen utan sömnapné 

är skillnaden i marginalkostnader mellan uppföljningsår ett och två inte lika stor, då den har 

beräknats till -661 kronor. Under uppföljningsår två är kostnadsskillnaden 15 176 kronor, 

vilket visar på en minskning av de inkrementella kostnaderna för de två patientgrupperna 

jämfört med uppföljningsår ett. Den inkrementella kostnaden under uppföljningsår 

presenteras i Figur 4. 
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Skillnaden mellan de genomsnittliga sjukvårdskostnaderna för de två patientgrupperna har 

dock ökat under uppföljningsår tre, vilket enligt Tabell 4 beror på en ökning av de 

genomsnittliga sjukvårdskostnaderna för en individ med sömnapné. Ökningen av 

sjukvårdskostnaderna för patientgruppen utan sömnapné mellan uppföljningsår ett och två är 

dock inte lika markant. Testet om lika medelvärde uppvisar ett t-värde som indikerar på att vi 

kan förkasta denna nollhypotes, givet en signifikansnivå på fem procent. Detta resultat 

innebär därmed att det finns en skillnad i de genomsnittliga sjukvårdskostnaderna mellan en 

individ med sömnapné och en individ utan sömnapné. Med utgångspunkt för resonemanget 

om lindrigare skador under uppföljningsår två, borde dock den genomsnittliga 

sjukvårdskostnaden för en individ med sömnapné ha minskat under uppföljningsperiod tre. 

Trots detta är marginalkostnaden mellan uppföljningsår tre och två positiv och uppgår till 13 

632 kronor, vilket indikerar på en högre genomsnittlig sjukvårdskostnad under uppföljningsår 

tre10. För individer utan sömnapné har marginalkostnaden mellan uppföljningsår tre och två 

beräknats till 830 kronor. Även de inkrementella kostnaderna har ökat för de två 

patientgrupperna, som uppgår till 27 977 kronor11. Utifrån resultaten för marginalkostnaderna 

och de inkrementella kostnaderna för respektive uppföljningsår kan vi konstatera att för 

marginalkostnaderna sker den största kostnadsökningen från år två till år tre för 

patientgruppen med sömnapné. För de inkrementella kostnaderna är den största skillnaden i 

genomsnittlig sjukvårdskostnad mellan de två patientgrupperna har observerats under 

uppföljningsår tre.   

 

Att det har skett en ökning i de genomsnittliga sjukvårdskostnaderna för en individ med 

sömnapné under uppföljningsår tre kan dock bero på andra omständigheter än att individerna i 

denna patientgrupp har sömnapné. En aspekt som bör tas i hänseende är att endast 76 av de 

totalt 18 313 individerna i datamaterialet har sömnapné. Om någon av de 76 individerna är en 

person som har högre sjukvårdskostnader än vad en genomsnittlig sömnapnépatient normalt 

sett har, ökar personen hela patientgruppens genomsnitt. Den känslighetsanalys som har gjorts 

visar att när individer med kostnader över 1 000 000 exkluderats ur materialet blir de två 

patientgrupperna mer homogena. Det kan vara en av förklaringsfaktorerna till att 

sjukvårdskostnaden under uppföljningsår tre, för patientgruppen med sömnapné, är betydligt 

högre än sjukvårdskostnaderna under uppföljningsår ett och två, för samma patientgrupp.  

 

																																																								
10 Se Figur 3. 
11 Se Figur 4. 
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Det är dock väsentligt att ta hänsyn till att andra faktorer skulle kunna bidra till att individer 

med sömnapné har dyrare sjukvårdskostnader än individer utan sömnapné under de tre 

uppföljningsåren. Detta beror bland annat på att en av de vanligaste orsakerna till att personer 

utvecklar sömnapné är att de är överviktiga eller konsumerar mycket alkohol. Individer som 

antingen har en stor alkoholkonsumtion eller är överviktiga har visat sig ha högre 

sjukvårdskostnader på lång sikt (Rössner, 2011 och Socialstyrelsen, 2010). 
 

Tabell 4: T-test för genomsnittlig sjukvårdskostnad under uppföljningsår ett, två och tre för patientgrupp med 
och utan sömnapné. 

Uppföljningsår 1 Obs Genomsnittlig 

sjukvårdskostnad (kr) 

Standardavvikelse 

Patientgrupp utan 

sömnapné 

16 718 12 795,7 412,31 

Patientgrupp med 

sömnapné 

66 32 478,56 8 330,03 

Inkrementell kostnad  -19 682,99 6 582,76 

t-värde   -2,99 

Uppföljningsår 2 Obs Genomsnittlig 

sjukvårdskostnad (kr) 

Standardavvikelse 

Patientgrupp utan 

sömnapné 

15 171 12 134,40 379,61 

Patientgrupp med 

sömnapné 

60 27 310,54 5 165,97 

Inkrementell kostnad  -15 176,14 6 045,12 

t-värde   -2,51 

Uppföljningsår 3 Obs Genomsnittlig 

sjukvårdskostnad (kr) 

Standardavvikelse 

Patientgrupp utan 

sömnapné 

13 797 12 964,84 404,98 

Patientgrupp med 

sömnapné 

57 40 942 11 876,94 

Inkrementell kostnad  -27 977,16 6 346,22 

t-värde   -4,41 
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Figur 3: Marginalkostnader för de två patientgrupperna över uppföljningsperioderna. 

 

 
Figur 4: Inkrementella kostnader under uppföljningsår ett, två och tre. 

	
Genom att addera de genomsnittliga sjukvårdskostnaderna för de tre uppföljningsåren i Tabell 

4 ges även en översikt på de totala genomsnittliga sjukvårdskostnaderna för individer med 

respektive utan sömnapné. Individer med sömnapné har en total genomsnittlig 

sjukvårdskostnad på cirka 100 731 kronor, medan individer utan sömnapné har en total 

genomsnittlig sjukvårdskostnad på cirka 37 895 kronor. Patientgruppen med sömnapné har 

med andra ord mer än dubbelt så hög genomsnittlig sjukvårdskostnad jämfört med 

patientgruppen utan sömnapné. 
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5.2 HUR PÅVERKAR FAKTORERNA SJUKVÅRDSKOSTNADERNA? 

I Tabell 5 presenteras resultatet från regressionsanalysen av huvudmodellen under 

uppföljningsår ett. Det positiva koefficientvärdet för ålder innebär att en absolut ökning i 

ålder kommer i genomsnitt att öka sjukvårdskostnaden med cirka 2,8 procent. Med andra ord 

innebär detta att ju äldre en individ blir, desto högre blir sjukvårdskostnaden. 

Dummyvariabeln för kön har ett positivt koefficientvärde och en signifikant effekt, vilket 

indikerar på att kvinnor har en sjukvårdskostnad som, i genomsnitt, är cirka 64 procent högre 

jämfört med män. Det positiva koefficientvärdet och signifikanta effekt för dummyvariabeln 

patientgrupp tyder på att individer med sömnapné har en sjukvårdskostnad under 

uppföljningsår ett som i genomsnitt är cirka 137 procent högre än för individer utan 

sömnapné. Detta överensstämmer även med resultatet i Tabell 4, som visade på att de 

genomsnittliga sjukvårdskostnaderna var högre för individer med sömnapné jämfört med 

individer utan sömnapné under samma uppföljningsår. Koefficienterna för den logaritmerade 

modellens ingående variabler har både förväntade tecken och signifikanta värden, givet en 

signifikansnivå på fem procent.  
 

Tabell 5: Regression med robusta standardavvikelser av sjukvårdskostnader under uppföljningsår ett 
(logaritmerad modell). 

Log sjukvårdskostnad 
(%) 

Koefficient Standardavvikelse t 

Ålder 0,0276 0,0012 23,76 

Kön 0,640 0,0372 17,23 

Patientgrupp 1,3657 0,2677 5,10 

Fördelning av 

läkemedelskostnader 

0,7458 0,0366 20,36 

Konstant 5,3613 0,0546 98,11 

𝑅!-värde  0,0761  

 
Regressionsanalysen av huvudmodellen för uppföljningsår två i Tabell 6 uppvisar också 

koefficienter med signifikanta värden, givet en signifikansnivå på fem procent. Koefficienten 

för ålder är fortfarande positiv och indikerar att en absolut ökning i ålder kommer att öka 

sjukvårdskostnaden, i genomsnitt, med cirka 3,2 procent. Precis som under uppföljningsår ett 

ökar en individs sjukvårdskostnader med åldern. Dummyvariabeln för kön har ett positivt 

koefficientvärde, vilket tyder på att kvinnor har en sjukvårdskostnad som i genomsnitt är cirka 

73 procent högre jämfört med män. Även dummyvariabeln för patientgrupp har ett fortsatt 

positivt koefficientvärde, med tolkningen att individer med sömnapné har en 
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sjukvårdskostnad som, i genomsnitt, är cirka 160 procent högre än för individer utan 

sömnapné. Alla modellens koefficienter bekräftar våra förväntade effekter 12  på 

sjukvårdskostnaden under uppföljningsår två. 
 

Tabell 6: Regression med robusta standardavvikelser av sjukvårdskostnader under uppföljningsår två 
(logaritmerad modell). 

Log sjukvårdskostnad 
(%) 

Koefficient Standardavvikelse t 

Ålder 0,0325 0,0012 26,85 

Kön 0,7262 0,0391 18,59 

Patientgrupp 1,5952 0,2529 6,31 

Fördelning av 
läkemedelskostnader 

0,5005 0,0369 13,57 

Konstant 5,2615 0,0552 95,38 

𝑅!-värde  0,0802  
 
 

Tabell 7 presenterar resultatet från regressionsanalysen av huvudmodellen för uppföljningsår 

tre. Koefficienterna för de förklarande variablerna har alla förväntade tecken samt signifikanta 

effekter på sjukvårdskostnaden, givet en signifikansnivå på fem procent. Det positiva 

koefficientvärdet för variabeln ålder tyder på att en absolut ökning i ålder leder till att 

sjukvårdskostnaden under uppföljningsår tre ökar med cirka 3,5 procent i genomsnitt. Den 

positiva relationen mellan ålder och sjukvårdskostnaderna har observerats under alla tre 

uppföljningsår, det vill säga att sjukvårdskostnaderna ökar med åldern. För dummyvariabeln 

kön innebär det positiva koefficientvärdet att kvinnor har en sjukvårdskostnad som är i 

genomsnitt 79 procent högre jämfört med män. Kvinnor har under respektive uppföljningsår 

haft en större genomsnittlig effekt på sjukvårdskostnader jämfört med män, vilket stämmer 

väl överens med tidigare forskning13. Dummyvariabeln för patientgrupp har också ett positivt 

värde på koefficienten, vilket innebär att individer med sömnapné har en sjukvårdskostnad 

som i genomsnitt är cirka 165 procent högre än för individer utan sömnapné.  

 

Vi har utifrån regressionsanalysen för respektive uppföljningsår visat att skadorna inte bara är 

allvarligare för patientgruppen med sömnapné, som Karimi et al. (2013) visade, utan att de 

även i genomsnitt är dyrare.  
 

																																																								
12 Se Tabell 1 för variabelbeskrivning. 
13 Se avsnitt 2.2.	
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Tabell 7: Regression med robusta standardavvikelser av sjukvårdskostnader under uppföljningsår tre 
(logaritmerad modell). 

Log sjukvårdskostnad 

(%) 

Koefficient Standardavvikelse t 

Ålder 0,0349 0,0013 27,78 

Kön 0,7889 0,0404 19,54 

Patientgrupp 1,6455 0,2828 5,82 

Fördelning av 
läkemedelskostnader 

0,1853 0,0375 4,94 

Konstant 5,4413 0,0573 95,00 

𝑅!-värde  0,0815  

5.3 KÄNSLIGHETSANALYS 

Regressionsresultatet i känslighetsanalysen14 visar något högre 𝑅! -värden för respektive 

uppföljningsår jämfört med motsvarande värden i Tabell 5-7. Det indikerar att den beroende 

variabeln kan förklaras bättre av de ingående variablerna i Modell 815 när individer med 

kostnader över 1 000 000 kronor exkluderas ur datamaterialet. Anledningen till det kan, som 

tidigare nämnt, bero på att de två patientgrupperna blir mer homogena när vi tar hänsyn till 

eventuella outliers. En jämförelse av koefficienterna i regressionerna för känslighetsanalysen 

och huvudmodellen under uppföljningsår ett, två och tre visade oförändrade och signifikanta 

tecken, givet en signifikansnivå på fem procent. Effekten på sjukvårdskostnaden för 

respektive uppföljningsår för varje förklarande variabel i Modell 8 förändras därför inte av 

eventuella outliers och stämmer därmed överens med våra förväntningar. De individer som är 

inkluderade i materialet ger tillsammans en representativ bild av hur sjukvårdskostnaderna  

kan se ut i samband med vägtrafikolyckor. Om vi skulle exkludera de individer med höga 

sjukvårdskostnader skulle bilden inte längre vara representativ, den skulle därmed bli 

snedvriden.  

 
 
 
 
 
  

																																																								
14 Se Tabell 13-15 i Appendix. 
15 Se Appendix.	
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6. DISKUSSION 
Studien fokuserar på att framställa, jämföra och analysera de direkta kostnaderna som uppstår 

i samband med en vägtrafikolycka, för patientgrupperna med och utan sömnapné. De direkta 

kostnaderna har avgränsats till de kostnader som uppkommer i slutenvården, öppenvården 

samt läkemedelskostnader. De indirekta kostnaderna har inte varit aktuella att undersöka i 

studien då de inte skulle kunna bidra till ytterligare information om hur sjukvårdskostnaderna 

är allokerade mellan patientgruppen med sömnapné och patientgruppen utan sömnapné, i 

samband med vägtrafikolyckor. Dock är de indirekta och intanglibla kostnaderna som 

uppkommer intressanta att diskutera. De indirekta kostnaderna utgörs bland annat av det 

produktionsbortfall som kan uppstå på grund av minskad arbetsförmåga i samband med 

sjukdom eller behandling. I samband med en allvarlig vägtrafikolycka är det troligt att 

produktionsbortfallet skulle kunna vara relativt stort, då en trafikolycka kan skapa både 

psykiska och fysiska problem. Precis som de indirekta kostnaderna är det också rimligt att de 

intangibla kostnaderna som uppstår i och med en vägtrafikolycka skulle vara intressanta att 

identifiera, kvantifiera och värdera, då de innefattar minskad livskvalitet på grund av lidande 

eller smärta. Tinghög och Carlsson (2007, 17) nämner att då intanglibla kostnader är svåra att 

mäta, är det lämpligaste förhållningssättet att nämna dess existens men inte gå in djupare då 

man avstår från att uppskatta dem i termer av pengar. I denna studie skulle de intanglibla 

kostnaderna kunna bestå av den minskade livskvaliteten som uppstår efter en vägtrafikolycka, 

något som kan påverka en individs fysiska och mentala livskvalitet.  

 

I en studie av Socialstyrelsen (2010) presenteras två av de vanligaste orsakerna till att 

individer utvecklar sömnapné, stor alkoholkonsumtion och övervikt. Individer med 

sömnapné, som delvis kan bero på en stor alkoholkonsumtion, kan eventuellt ha dyrare 

sjukvårdkostnader i samband vägtrafikolyckor som inte endast grundar sig i deras sömnapné. 

Individer med en stor alkoholkonsumtion kan tänkas till exempel vara alkoholpåverkade eller 

på annat sätt vara påverkade av sin alkoholkonsumtion i samband med vägtrafikolyckan, 

vilket i sin tur, enligt Rössner (2011), kan leda till högre sjukvårdskostnader. 

 

Som Bernfort (2009) förklarar lyfter Paretokriteriet och Kaldor-Hicks kriteriet vikten av att 

samhällets resurser ska allokeras på ett sådant sätt att ingen annan resursallokering än den 

som gjorts skulle kunna ge mer nytta åt samhället. Kaldor-Hicks, som tillgängliggör 

interpersonella jämförelser, tydliggör även att en ojämn resursallokering blir 

samhällsekonomiskt försvarbar när de som vinner på resursallokeringen hypotetiskt kan 
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kompensera de som förlorar på resursallokeringen. Som framställs i resultatet finns det en stor 

skillnad mellan de samhällsresurser som läggs på individer med sömnapné vid en 

vägtrafikolycka, jämfört med individer utan sömnapné. I denna situation existerar det alltså en 

ojämn allokering av samhällets resurser. Resursallokeringen skulle kunna bli 

samhällsekonomiskt försvarbar om de individer som vinner på allokeringen, som i detta fall 

består av patientgruppen utan sömnapné, skulle kompensera de individer som förlorar på 

resursallokeringen, det vill säga patientgruppen med sömnapné. Kompensationen skulle 

kunna bestå i att patientgruppen med sömnapné erbjuds rätt behandling och vård.  

 

Det har i studier av Findley et al. (2000) samt Barbé et al. (1998) visat sig att då individer 

med sömnapné får tillgång till rätt behandling minskar risken för vägtrafikolyckor markant. 

Sjukvårdskostnaderna som uppkommer i samband med vägtrafikolyckor skulle kunna bli mer 

jämt fördelad mellan individer med och utan sömnapné, om patientgruppen med sömnapné 

fick rätt behandling. En jämnare kostnadsfördelning kan tänkas minska 

marginalkostnadsutvecklingen för patientgruppen med sömnapné och en potentiell minskning 

av de inkrementella kostnaderna är också rimlig då sjukvårdskostnaderna för de två 

patientgrupperna skulle bli mer enhetliga.  
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7. SLUTSATS 
Resultatet visar att det finns en skillnad i genomsnittlig sjukvårdskostnad mellan de två 

patientgrupperna under uppföljningsår ett, två och tre. Individer med sömnapné har högre 

sjukvårdskostnader i genomsnitt jämfört med individer utan sömnapné under respektive 

uppföljningsår, vilket kan tänkas bero på att de i genomsnitt behöver vård som genererar 

högre sjukvårdskostnader. En sammanslagning av de genomsnittliga sjukvårdskostnaderna för 

alla tre uppföljningsåren gav därmed samma slutsatser. Resultatet av regressionerna för 

studiens huvudmodell visade att de förklarande variablerna har förväntade och signifikanta 

effekter på sjukvårdskostnaderna under uppföljningsår ett, två och tre. Åldern har ett positivt 

samband med sjukvårdskostnaderna som i genomsnitt ökar, procentuellt, med individens 

ålder. Både kön och patientgrupp har positiv effekt på sjukvårdskostnaderna, där kvinnor och 

individer med sömnapné i genomsnitt har procentuellt högre sjukvårdskostnader i jämförelse 

med deras referensgrupper.  

7.1 VIDARE FORSKNING 

Resultatet som presenteras i studien visar på att sjukvårdskostnaderna i samband med 

vägtrafikolyckor orsakade av individer med sömnapné är betydligt högre än individer utan 

sömnapné. Enligt Paretokriteriet och Kaldor Hicks-kriteriet, som lyfter fram vikten av hur den 

samhällsekonomiska effektiviteten allokeras, innebär detta att patientgruppen med sömnapné 

kräver en större del av samhällets resurser än patientgruppen utan sömnapné. Genom att 

analysera effekten av behandlingen C-PAP skulle den eventuella omfördelningen av 

resurserna kunna ge svar på hur resursallokeringen kring sjukvård för individer med och utan 

sömnapné i samband med en vägtrafikolycka blir mer likställd mellan patientgrupperna. 

Vidare forskning skulle även kunna fokusera på att undersöka och analysera hur de 

samhällsekonomiska kostnader, som inte diskuteras i denna studie, är fördelade. Information 

om hur de administrativa kostnaderna och transportkostnaderna ser ut i samband med 

vägtrafikolyckor och de två patientgrupperna skulle kunna ge en bild av hur de 

samhällsekonomiska kostnaderna i samband vägtrafikolyckor är allokerade.  
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APPENDIX  8 tabell 5 figur 

 
Figur 5: Illustration för antaganden om oberoende hos residulaler mot ålder för uppföljningsår ett 
(logaritmerad modell).  

 

 
Figur 6: Illustration för antagande om oberoende hos residualer mot ålder för uppföljningsår två (logaritmerad 
modell).  

 

 
Figur 7: Illustration för antagande om oberoende hos residualer mot ålder för uppföljningsår tre (logaritmerad 
modell).  
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Figur 8: Illustration för antagande om oberoende hos residualer mot kön för uppföljningsår ett (logaritmerad 
modell).  

 

 
Figur 9: Illustration om antagande om oberoende hos residualer hos kön för uppföljningsår två (logaritmerad 
modell). 

 

 
Figur 10: Illustration för antagande om oberoende hos residualer mot kön för uppföljningsår tre (logaritmerad 
modell). 
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Figur 11: Illustration för antagande om oberoende hos residualer mot patientgrupp för uppföljningsår ett 
(logaritmerad modell).  

 

 
Figur 12: Illustration för antagande om oberoende hos residualer mot patientgrupp för uppföljningsår två 
(logaritmerad modell).  

 

 
Figur 13: Illustration för antagande om oberoende hos residualer mot patientgrupp för uppföljningsår tre 
(logaritmerad modell).  
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Figur 14: Illustration för antagande om oberoende hos residualer mot fördelning av läkemedelskostnader för 
uppföljningsår ett (logaritmerad modell).  

 

 
Figur 15: Illustration för antagande om oberoende hos residualer mot fördelning av läkemedelskostnader för 
uppföljningsår två (logarimerad modell).  

 

 
Figur 16: Illustration för antagande om oberoende hos residualer mot fördelning av läkemedelskostnader för 
uppföljningsår tre (logaritmerad modell).  
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Figur 17: Illustration för antagande om konstant varians hos resiudalerna för uppföljningsår ett (logaritmerad 
modell). 

 

Tabell 8: Breusch-Pagan test om konstant varians för uppföljningsår ett (logaritmerad modell) 

Chi-två(1) 11.15 

Prob > Chi-två 0.0008 

 

 
Figur 18: Illustration för antagande om konstant varians hos residualer för uppföljningsår två (logaritmerad 
modell). 

 

Tabell 9: Breusch-Pagan test om konstant varians för uppföljningsår två (logaritmerad modell). 

Chi-två(1) 1.54 

Prob > Chi-två 0.2146 
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Figur 19: Illustration för antagande om konstant varians hos residualer för uppföljningsår tre (logaritmerad 
modell). 

 

Tabell 10: Breusch-Pagan test om konstant varians för uppföljningsår tre (logaritmerad modell). 

Chi-två(1) 2.94 

Prob > Chi-två 0.0866 

 

 
Figur 20: Illustration för antagande om normalitet hos residualerna för uppföljningsår ett (logaritmerad 
modell). 

 

 
Figur 21: Illustration för antagande om normalitet hos residualer för uppföljningsår två (logaritmerad modell). 
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Figur 22: Illustration för antagande om normalitet hos residualer för uppföljningsår tre (logaritmerad modell). 

 
Figur 23: Illustration för antagande om linjäritet mellan beroende och oberoende variabler för uppföljningsår 
ett (logaritmerad modell). 

	

 
Figur 24: Illustration för antagande om linjäritet mellan beroende och oberoende variabler för uppföljningsår 
två (logaritmerad modell). 
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Figur 25: Illustration för antagande om linjäritet mellan beroende och oberoende variabler för uppföljningsår 
tre (logaritmerad modell). 

 

Tabell 11: VIF-test om multikollinjäritet för uppföljningsår ett, två och tre (logaritmerad modell).  

 

Variabel 

 

VIF uppföljningsår 1 

Ålder 1,00 

Kön 1,00 

Fördelning av läkemedelskostnader 1,00 

Patientgrupp 1,00 

Medelvärde VIF 1,00 

 

Variabel 

 

VIF uppföljningsår 2 

Ålder 1,00 

Kön 1,00 

Fördelning av läkemedelskostnader 1,00 

Patientgrupp 1,00 

Medelvärde VIF 1,00 

 

Variabel 

 

VIF uppföljningsår 3 

Ålder 1,00 

Kön 1,00 

Fördelning av läkemedelskostnader 1,00 

Patientgrupp 1,00 

Medelvärde VIF 1,00 
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Tabell 12: Korrelationsmatrix för de förklarande variablerna. 

Variabel Ålder Kön Patientgrupp Fördelning av 

läkemedelskostnader 

Ålder 1,0000    

Kön 

 

-0,0083 1,0000   

Patientgrupp 0,0303 -0,0092 1,0000  

Fördelning av 

läkemedelskostnader 

0,0261 0,0336 0,0175 1,0000 

 

(8) Sjukvårdskostnader! =

β! + β!Ålder!" + β!Kön!" + β!Patientgrupp!" +

β!Fördelning av läkemedelskostnader!" + Fördelning av sjukvårdskostnader!" + ε!",  där 

t = 1, 2 och 3 och i = Varje specifik individ. 

Modell 8: Modell för känslighetsanalys av outliers för sjukvårdskostnader uppföljningsår ett, två och tre. 
 

Tabell 13: Regression för känslighetsanalys av totala sjukvårdskostnader år ett (logaritmerad modell). 

Log total 

sjukvårdskostnad (%) 

Koefficient Standardfel t 

Ålder 0,0276 0,0012 23,79 

Kön 0,6464 0,0371 17,41 

Patientgrupp 1,3709 0,2677 5,12 

Fördelning av 

läkemedelskostnader 

0,7425 0,0365 20,32 

Fördelning av 

sjukvårdskostnader 

-7,0955 0,2399 -29,58 

Konstant 12,4536 0,2455 50,74 

𝑅!-värde      0,0816  
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Tabell 14: Regression för känslighetsanalys av totala sjukvårdskostnader år två (logaritmerad modell). 

Log total 

sjukvårdskostnad (%) 

Koefficient Standardfel t 

Ålder 0,0325 0,0012 26,90 

Kön 0,7291 0,0391 18,67 

Patientgrupp 1,5976 0,2528 6,32 

Fördelning av 

läkemedelskostnader 

0,4971 0,0368 13,49 

Fördelning av 

sjukvårdskostnader 

-7,3899 0,2232 -33,10 

Konstant 12,6490 0,2284 55,38 

𝑅!-värde  0,0829  

 

Tabell 15: Regression för känslighetsanalys av totala sjukvårdskostnader år tre (logaritmerad modell). 

Log total 

sjukvårdskostnad (%) 

Koefficient Standardfel t 

Ålder 0,0349 0,0013 27,79 

Kön 0,7895 0,0403 19,57 

Patientgrupp 1,6480 0,2828 5,83 

Fördelning av 

läkemedelskostnader 

0,1816 0,0375 4,85 

Fördelning av 

sjukvårdskostnader 

-7,0411 0,2971 -23,70 

Konstant 12,4813 0,3020 41,33 

𝑅!-värde  0,0842  

 

 

 


