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Förord

Att göra en krokig och gropig väg rak kan vara lätt för någon med tidigare erfarenhet, rätt 
teknik och passande tillbehör. Men då en lärling ska upprätta vägen, själv, utan erfarenhet 
och inget vett om vad som är rätt teknik, eller passande tillbehör, är det antagligen inte 
lika lätt. 

För att lärlingen ska lyckas måste han skaffa sig erfarenhet, hitta en teknik och finna de 
passande tillbehören. Lärlingen kommer att göra alla tänkbara misstag och han kommer 
att avsätta mycket tid för att rätta till dem. Han kommer använda fel teknik och fel 
tillbehör. Det kommer att ta ännu mer tid att hitta de rätta teknikerna och de rätta 
tillbehören. Lärlingen kommer antagligen känna stor frustration och hoppet om en rak 
väg är sannerligen liten. 

Men slutligen händer något, efter allt möda och besvär börjar vägen se rak ut. Lärlingen 
har nu hittat den rätta tekniken och de rätta tillbehören. Han har fått aningen mer 
erfarenhet och kroppen fylls av glädje, han återfår sin kraft för att slutföra vägen.

En författare som ska skriva en kandidatuppsats för första gången kan jämföras med 
lärlingen. Stor frustration känns till en början och hoppet om en bra uppsats är liten. Men 
efter ett tag är det som att alla bitar faller på plats. Frustrationen minskar och glädjen tar 
över. 

Jag vill passa på att tacka mina två handledare, Niclas Frifelt och Bengt Kjellgren som 
har, då frustrationen ökat och hoppet minskat, varit ett stort stöd. En extra eloge till 
Niclas som, efter mycket krångel med handledare, sett till att uppsatsprocessen äntligen 
sats igång. 

Halmstad den 3 juli 2009.

……………………………
Victoria Håfström
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Sammanfattning

Problembakgrund: Under lång tid av överkonsumtion av antibiotika hotas nu 
möjligheten till en effektiv infektionsbehandling. Bakterier har 
börjat utveckla resistens mot antibiotika och det är främst 
bakterier som ”normalt” sett inte kan bli resistenta som börjat 
utveckla denna resistens. Dessa bakterier säger sig producera 
ESBL och har kommit att kostat sjukvården runt 2 gånger mer, 
än för bakterier som inte producerar ESBL.

Problemformulering: Frågan lyder enligt följande ”leder producerande ESBL 
bakterier till ökade samhällskostnader i Sverige”.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur mycket samhällets 
kostnader ökat, på grund av de ESBL-producerande 
bakterierna.

Teorier: Den grundläggande teorin i denna studie är en kostnads- och 
nyttoanalys med ett inslag av kostnads- och effektivanalys, då 
det endast är kostnaderna för ESBL som undersöks.

Metod: Studien är uppbyggd kring den kvalitativa ansatsen och jag har 
enbart använt mig av sekundärdata, som delvis hittats i 
Högskolan Halmstads katalog Hulda. Vidare har Google 
scholar och Worldwatch institute varit viktiga sökmotorer för 
vetenskapliga artiklar. 

Empiri: Först följer en presentation om ESBL och dess resistens till 
antibiotika. Utifrån detta har kostnadsenheterna sedan tagits ut, 
vilket har visat sig vara den enskilda patienten, samhället och 
sjukvården.  

Analys: I analysen har teori och empiri kopplats samman, för att
slutföra upprättandet av kostnads- och nyttoanalysens ena sida 
av kalkylen, det vill säga kostnadssidan.

Slutsats: Hur mycket ESBL har kostat det svenska samhället går inte att 
avgöra exakt, då lite information fanns tillgänglig. Vi kan dock 
konstatera att samhällets kostnad för ESBL med stor 
sannolikhet var knappa 53 miljoner kronor, under år 2008.

Nyckelord: ESBL, Antibiotikaresistens, samhälle, sjukvård och kostnad.
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Abstract

Background: Due to long time of overconsumption of antibiotic, the 
possibility of an effective infection treatment is now 
threatened. Bacteria have begun develop resistant against 
antibiotic, witch is most due to bacteria that do not normally
develop resistant. These kinds of bacteria produce ESBL, and 
have made the healthcare costs increase around twice as much, 
as for bacteria that do not produce ESBL.   

Problem: The question obeys “does the producing ESBL bacteria lead to 
increasing society’s costs in Sweden”.

Purpose: The aim of this essay is to see how much society’s costs
increased, due to the antibiotic resistant from the ESBL-
producing bacteria. 

Theories: The fundamental theory in this study is the cost- and benefits 
analysis and the cost- and effective analysis, due to its only the 
costs for ESBL that is examined. 

Method: This essay is based on the qualitative approach. I have only 
used secondary information that been found in the University 
of Halmstad's directory Hulda. Furthermore, Google scholar 
and Worldwatch institute have been important databases for 
scientific articles.

Empirical work: First follows a presentation about ESBL and its resistant to 
antibiotic. Based on this, the cost units have then been 
identified, witch appears to be the singe patient, the society and 
the healthcare.

Analysis: In the analysis, the theory and the empirical work have been 
connected, in order to complete one side of the cost- and 
benefits analysis (the cost side). 

Conclusions: With exactly how much ESBL has cost the society in Sweden 
cannot be ensured, due to lack of information. What we can say 
is that the society's cost for ESBL has increased, with nearly 53 
millions Swedish kronor, year 2008.

Keywords: ESBL, antibiotic resistant, society, healthcare and costs.
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__________________________________________________________

1. INLEDNING
___________________________________________________________

Detta inledande kapitlet introducerar ämnet för läsaren genom en beskrivning av 
problembakgrunden till följd av en problemdiskussion. Därefter presenteras studiens 
problemformulering, syfte och avgränsningar. Slutligen redogörs det för begrepp som är 
av central betydelse för studien. 
     
1:1 Problembakgrund

Upptäckten under andra världskriget, att viss sort antibiotika kan framställas med hjälp av 
bioteknik1, har betraktats som en av medicinens största genomslag (Cars, 1999). Med 
hjälp av biotekniken skulle vi få tillgång till en oändlig mängd antibiotika, och idag är 
antibiotika just en självklar resurs i vårt välfärdssamhälle (Socialstyrelsen, 2009).

Tack vare antibiotika kan bland annat infektioner som orsakats av bakterier botas hos 
både människor och djur (Socialstyrelsen, 2009). Antibiotikans upptäckt har medfört att 
medellivslängden i USA ökat med 10 år samtidigt som en markant minskning av 
mortaliteten påvisats, men antibiotika har också fått en avgörande betydelse för 
vaccintillverkningen, då forskare kommit på att antibiotika även kan förhindra 
uppkomsten av bakteriegrundande infektioner (Cars, 1999). Antibiotika kan vidare 
användas inom animalieproduktionen för att öka djurens tillväxt (Franklin, 1996), där 
antibiotikan då tillsätts med hjälp av bioteknik i djurens DNA (Ullvén, 2005). 
Producenterna gör detta för att uppnå en så kallad ökad skalavkastning, där insatsen skall 
effektiviseras och avkastningen öka (Flora et al., 1999). 

Då antibiotika använts för ett flertal behov, i olika användningsområden, under en längre 
tid, har användningen av antibiotika medfört att bakterierna fått god tid på sig, för att 
anpassa sig efter antibiotikan (Sjukvårdsrådgivningen, 2008; Socialstyrelsen, 2009). 
Bakterierna har alltså lärt sig överleva trots svåra förhållanden, vilket medfört att vissa 
bakterier utvecklat resistens (motståndskraft) mot antibiotika.

De resistenta bakterierna kan vidare sprida sig, huvudsakligen på rund av hygiensbrist, 
från människa till människa men även från djur till människa, vilket innebär att 
resistensen också kan sprida sig från land till land (Smittskyddsinstitutet, 2009).

Även då olika länder har olikartade resistenssituationer finns det idag resistenta 
bakteriestammar över hela världen (Socialstyrelsen, 2009). Forskare har hittat bakterier 
som är resistenta mot alla kända antibiotikasorter (Cars, 1999).

                                                
1 Bioteknik är tekniska utnyttjanden av celler och cellbeståndsdelar (Friesen, Ingvar, Swahn & Weibull, 
1991).
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1:2 Problemdiskussion

Hittills har läkemedelsindustrin kunnat förse oss med antibiotika sedan bioteknikens 
genomslag, och gett oss tron om att vi alltid kommer ha tillång till en effektiv 
antibakteriell behandling inom humanvården (Cars, 1999), men all denna 
överkonsumtion av antibiotika, under en längre tid, hotar nu möjligheten till en effektiv
infektionsbehandling (Sjukvårdsrådgivningen, 2008; Smittskyddsinstitutet, 2009; 
Socialstyrelsen, 2009). Då de resistenta bakterierna sakta men säkert tar överhanden och 
anrikas blir sannolikheten för en ökad sjuk- och dödlighet av bakteriella 
infektionssjukdomar större. 

Inom ekonomin innebär denna resistensutveckling en negativ extern effekt, då resistensen 
har gett effekt på fler människor än enbart patienterna (Strama, 2009). För patienterna har 
resistensutvecklingen bland annat inneburit ökat lidande men för samhället har 
resistensutvecklingen medfört stora kostnader, på grund av ökade sjukvårdkostnader, 
fördyrande läkemedelskostnader, ökat behov av isoleringsvård samt längre sjukfrånvaro 
från arbetet (Smittskyddsinstitutet, 2009; Socialstyrelsen, 2009; Strama, 2009). 

Problemet bli heller inte lättare då det är bakterier som ”normalt” sett kan bli resistenta 
men även bakterier som ”normalt” sett inte kan bli resistenta mot antibiotika, som har 
börjat utveckla denna resistens (Norman & Sundqvist, 2007). Bakterier som ”normalt” 
sett inte kan utveckla resistens mot antibiotika säger sig producera ESBL, där ESBL står 
för ”Expekted Spectrum BetaLactamase” och är en beteckning på en grupp enzymer2 som 
finns hos vissa bakterier (Ben-Ami et al., 2006; Bilker, Edelstein, Fishman, Lautenbach 
& Patel 2001; Slama, 2008). Dessa ESBL-producerande bakterier som utvecklat resistens 
har på senare år skapat problem för sjukvården i den formen att ”vanlig” antibiotika blivit 
verkningslös. 

I Sverige har de totala vårdrelaterade infektionerna beräknats belastat sjukvården med en 
kostnad på strax under 4 miljarder kronor per år och då de resistenta bakterierna som 
producerar ESBL är en av dessa vårdrelaterade infektionerna, utgör dem en del av dessa 
kostnader (Dannetun, Hanberger & Rutberg, 2007). Det har visat sig i ett flertal 
undersökningar att bakteriegrundande infektioner som uppkommit på grund av de 
resistenta ESBL-producerande bakterierna har kostat sjukvården runt 1,5 till 2 gånger så 
mycket, än för bakteriegrundande infektioner som inte skapat denna resistens (Ben-Ami 
et al., 2006; Bilker et al., 2001; Slama, 2008).

Vidare sker det idag en tyst, men ändå ökande spridning, inom den svenska sjukvården av 
dessa ESBL-resistenta bakterier (Dannetun et al., 2007). Under det första året som ESBL 
blev anmälningspliktig i Sverige, år 2007, anmäldes 2 100 fall till smittskyddsinstitutet 
och under år 2008 anmäldes 2 963 fall (Smittskyddsinstitutet, 2009).

                                                
2 Enzym är ett ämne som påskyndar biokemiska reaktioner, i bakterien, utan att själv förbrukas (Svenska 
akademin, 1925). 
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Även då Sverige än så länge har en relativt gynnsam resistenssituation så kommer 
Sveriges resistenssituation öka i omfattning, då resistensen sprider sig över 
nationsgränserna (Socialstyrelsen, 2009). Vi kan därför inte längre räkna med att 
läkemedelsindustrin skall lösa resistensproblemet (Cars, 1999). Vi står därmed idag inför 
ett globalt marknadsmisslyckande, där oundvikliga skador redan tillfogats den 
mikrobiella miljön.

1:3 Problemformulering

Problemformuleringen lyder enligt följande: ”leder ESBL-producerande bakterier till 
ökade samhällskostnader i Sverige”. Detta skall besvaras genom att upprätta en så kallad 
”kostnads- och nyttoanalys” kombinerat med ”kostnads- och effektivanalys”. Med hjälp 
av kostnads- och nyttoanalysen skall en generell beskrivning av de negativa externa 
effekterna3, främst kostnaderna, som uppkommit av de ESBL-producerande bakterierna
ges, samt med hjälp av kostnads- och effektivanalysen skall sedan själva kalkylen av 
samhällets kostnader av ESBL uppskattas.

Då frågan är hur mycket samhällets kostnader i Sverige ökar är det endast kostnaderna av 
ESBL som undersöks, de andra positiva externa effekterna av ESBL lämnas öppet för 
vidare studier. 

1:4 Syfte

Syftet med denna studie är att se hur mycket samhällets kostnader ökat, på grund av de 
ESBL-producerande bakterierna. Genom att hitta de kostnadsbärande enheterna i 
samhället skall jag, utifrån dem, uppskatta samhällets kostnader för antibiotikaresistensen 
av ESBL. Samhällets beslutsfattare skall förhoppningsvis kunna använda denna studie 
som ett underlag för användningen av framtida antibiotika och framföralt inom 
sjukvården, för upprättandet av framtida budgetar samt nya planeringar om sjukvårdens 
knappa resurser.  

1:5 Avgränsningar

Studien inriktar sig endast på de ESBL-producerande bakterierna som skapar denna sorts
antibiotikaresistens. Jag antar därmed att det endast är bakterierna escherichia koli och 
klebsiella pneumoniae som skapar ESBL, då det i tidigare studier har visat sig vara dessa 
två bakterier som främst förvärvat ESBL och orsakat denna sort antibiotikaresistens 
(Smittskyddsinstitutet, 2009). Vidare är det endast de kostnaderna som uppkommit av 
dessa två ESBL-producerande bakterierna som undersöks, de önskvärda effekterna av 
ESBL lämnas öppet för vidare forskning. Det är också enbart Sveriges samhällskostnader
år 2008 som undersöks.

                                                
3 Med en extern effekt menas att en vara/produkt ger ifrån sig nytta till fler än enbart konsumenten och kan 
vara både positiva och negativa (Brännlund & Kriström, 1998).
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1:6 Centrala begrepp

ESBL (Expekted Spectrum BetaLactamase)

ESBL (Expekted Spectrum BetaLactamase) är en beteckning på en grupp enzymer som 
finns hos vissa bakterier (Kanerva, 2006; Smittskyddsinstitutet, 2009). Enzym är ett ämne 
som påskyndar biokemiska reaktioner i bakterien utan att själv förbrukas (Svenska 
akademin, 1925) och betalaktam (betalactamase) är typen av enzym som bryter ner 
antibiotikan (Smittskyddsinstitutet, 2009). Med andra ord betyder detta att vissa bakterier 
innehar detta enzym som bryter ner en viss sort antibiotika. Detta gör att antibiotika blir 
verkningslöst som botemedel av en bakteriegrundande infektion, då bakterierna utvecklat
motståndskraft (resistens) mot antibiotika. 

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett sammanfattande begrepp av förekomsten hos skilda 
resistensmekanismer vid en mängd olika bakteriearter, mot olika slags antibiotika
(Socialstyrelsen, 2009). Med andra ord kan vi säga att antibiotikaresistens avser en 
bakteries motståndskraft mot antibiotika, där det är bakterierna som blir
motståndskraftiga (resistenta) och inte vi människor (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). 

Samhälle

Med ett samhälle menas alla individer, inom ett visst område, oftast inom en eller flera 
nationer (Brännlund och Kriström, 1998). Här motsvarar samhället hela Sverige, så alla 
individer inom Sverige är inkluderade i denna studie.

Sjukvård

Sjukvården står för vårdnad av alla slags vårdbehövande som fattiga, kroppsligt och 
psykiska sjuka, barn och gamla (Friesen, Invar, Swhn & Weibull 1989). I sjukvården 
ingår både den slutna och den öppna vården, på och utanför sjukhus. Med sluten vård 
menas att patienten är inlagd medan öppen vård är den vård som exempelvis ges vid 
vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar, sjukhusens dagvård och öppna 
mottagningar hos privatläkare med mera.   

Kostnad

Kostnad är i redovisningsterminologin en post i företagets resultaträkning för en viss 
period (Friesen et al., 1986). Till kostnaderna hör endast de kostnader som uppstår under 
perioden. 
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_________________________________________________________

2. TEORI
___________________________________________________________

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för den empiriska 
undersökningen. Då det främst är kostnads- och nyttoanalys som är av central betydelse 
för studien är det den som det redogörs mest om, men avsnittet inkluderar även en kort 
beskrivning av kostnads- och effektivanalys.

2:1 Kostnads- och nyttoanalys

Kostnads- och nyttoanalys kan sägas vara ett hjälpmedel till beslutsfattare, inom ett 
samhällsprojekt4, för att kunna fatta tänkbara korrekta beslut (Burkhardt, Easter, Marcus 
& Sexton, 1999). Huvudmålet för kostnads- och nyttoanalyser är att beräkna olika 
externa effekter som uppstått för samhället, av projektet. Beslutsfattarna kan också 
använda kostnads- och nyttoanalysen för att se om ett redan infört projekt leder till det 
bättre eller till det sämre resultatet. Om kostnads- och nyttoanalysen påvisar en långsiktig 
negativ utveckling bör bedömningarna och undersökningarna utvecklas ytterligare. I det 
långa loppet är därmed kostnads- och nyttoanalyser mycket givande för ett samhälle.  

Brännlund och Kriström (1998) skriver att kostnads- och nyttoanalysen kan delas in i tre 
delar. I den första delen sker en uppskattning av de externa effekterna. I andra steget sker 
en transformation av de externa effekterna och i tredje steget sker en jämförelse/analys av 
för och nackdelar med projektet. Syftet med transformationen av de externa effekterna är 
att forskaren försöker kvantifiera effekterna. Denna kvantifiering sker i form av en kalkyl 
och kostnads- och nyttoanalysen benämns då oftast kostnads- och nyttokalkyl.  

Kostnads- och nyttokalkyl (”cost-benefit” kalkyler) är vidare en generell beskrivning av 
samhällets ekonomiska kalkyler och rör hela samhället (Mattsson, 1988). En kalkyl som 
endast mäter en del av den totala samhällskalkylen, vanligtvis endast kostnaderna, kallas 
istället för en kostnads- och effektivkalkyl (”cost-effectiveness” kalkyl). Kostnads- och 
effektivkalkyl följer dock till största del kostnads- och nyttoanalysens uppbyggnad och 
krav. 

2:1:1 Externa effekter

Det första steget i analysen, av ett projekts samhällsekonomiska konsekvenser, är att 
forskaren försöker skatta effekter i fysiska termer, så kallat externa effekter (Brännlund & 
Kriström, 1998; Burkhardt et al, 1999). Forskaren samlar då in information, både fördelar 
och nackdelar om det specifika fallet. Alla möjliga aspekter som kan tänkas vara eller bli

                                                
4 Med projekt menas inom nationalekonomin att någonting har uppstått på grund av en extern effekt 
(Brännlund & Kriström, 1998). I projektet finns olika valmöjligheter som kan minimera kostnaderna för de 
externa effekterna, enligt en beslutsteoretisk modell. Det kan vara ett stort eller litet projekt beroende på 
vilka effekter det ger ekonomin.
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vinster samt förluster och som är skapta av projektet tas med, för att sedan kunna väga in 
dem i den slutliga analysen.

Med en extern effekt menas att en vara/produkt ger ifrån sig nytta till fler än enbart 
konsumenten (Brännlund & Kriström, 1998). Externa effekter kan vara både positiva och 
negativa men ingen utav dem avspeglas i marknadspriserna. Positiv extern effekt medför 
något positivt meddans en negativ extern effekt medför något negativt. Exempel på 
externa effekter kan vara koldioxidsutsläpp av produktionen för en vara (negativ extern 
effekt) eller din granne som har en fin trädgård, vilket även du kan njuta av (positiv 
extern effekt). Det är främst de negativa externa effekterna som orsakar problem och 
medför ökande kostnader.

I en kostnads- och nyttoanalys är det viktigt att alla parter beaktas vid 
informationsinsamlingen eftersom begreppet samhälle avser alla människor inom en eller 
flera nationer (Mattsson, 1988). 

2:1:2 Transformation

Det andra steget i analysen är, enligt Brännlund och Kriström (1998) samt Burkhardt et al 
(1999) att forskaren försöker överföra de externa effekterna av projektet till en 
värdeskala. Inom ekonomin översätts det mesta till kronor och ören eftersom vi 
människor är vana vid dem samt att det är lätt att räkna med pengar. Värdeskalan blir 
därmed oftast en kalkylform. Kostnadsbegreppet är definierat som en alternativkostnad, 
vilket menas att kostnaden bestäms av det som gått förlorat, vid den bästa alternativa 
användningen av resurserna (Mattsson, 1988). 

Kalkylen skall bedömas utifrån kalkyltidpunkten, det vill säga om olika kostnader infaller 
vid skiljaktiga tidpunkter skall hänsyn tas (Mattsson, 1988). En diskonteringsränta skall 
då räknas med i kalkylen. Med diskonteringsränta innebär att vi gör om framtida 
kostnader till vad det är värt idag (nuvärdet), så att vi kan jämföra kostnaderna över tiden
mer rättvist. Formen för nuvärdesberäkningen är;

  Nuvärdebn i
n




 1 5

Där bn är värdet i framtiden, i är räntan och n är antal år som det framtida värdet skall 
diskonteras till (Mattsson, 1988). Om ingen diskonteringsränta tidigare har identifierats,
skall den förväntade genomsnittliga diskonteringsränta uppskattas utifrån tidigare 
erfarenhet eller från likartade projekt.

Vidare måste kalkylen ta hänsyn till eventuella inflationseffekter samt fria kapitalrörelser 
mellan länder, om samhällsprojektet påverkas (Mattsson, 1988). Vid fria kapitalrörelser 
mellan länder bestäms inflationen av ett samspel mellan olika ekonomiska faktorer och 

                                                
5 Formlen gäller enligt Mattsson (1988) men också av Bodie och Merton (2000, s 104 ff), med antagandet 
om att bn och i värderas omgående. 
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då inflationstakten används som grund för växelprognoserna kallas det för
köpkraftsparitet (Wramsby & Österlund, 2003). Idén bakom denna köpkraftparitet är att 
om ett land har högre inflationstakt än det andra landet/länderna, måste växelkursen 
justeras därefter. Justeringen av växelkursen kan ske med hjälp av den relativa
köpkraftspariteten (Purchasing Power Parity, PPP), då beräkningarna utgår från den 
relativa inflationstakten. PPP utgår från att det finns två ekonomier (länder) som båda är i 
jämvikt och den förväntade relativa inflationstakten kommer då, enligt PPP att motsvaras 
av en relativ växelutbildning, där även den historiska växelkursen utifrån PPP beräknas.

2:1:3 Jämförelse/Analys

I det sista stadiet av analysen jämför sedan forskaren fördelarna mot nackdelarna, där 
fördelarna och nackdelarna går att jämföras tack vare värdeskalan. (Brännlund & 
Kriström, 1998; Burkhardt et al, 1999). Enligt Mattsson (1998) ska forskaren kunna 
redovisa kostnaderna och fördelarna var för sig, så långt det går, för att sedan kunna
kvantifiera dem. Med hjälp av värdeskalan kan forskaren också rangordna alternativen 
efter samhällsekonomisk vinst och/eller förlust, för att då kunna välja det alternativ som 
förväntas ge högst samhällsekonomisk vinst. Då en kostnads- och effektivanalys används 
sker istället en analys av projektets ena del, vanligtvis kostnaderna.

Kravet för kostnads- och nyttoanalysen är att den ska vara grundad i någon konsistent och 
för ändamålet relevant välfärdsteori (Mattsson, 1988). Teorin ska säga någonting om hur 
vi kan avgöra om ett värde i samhället ökar eller minskar och även ge oss information om 
hur positiva och negativa välfärdseffekter kan mätas. I denna studie passar ett välkänt 
nationalekonomiskt teorem bra, den paretooptimala världen, där ”ingen kan få det bättre, 
utan att någon annan får det sämre” (Brännlund & Kriström, 1998). I en värld där ”ingen 
kan få det bättre, utan att någon annan får det sämre” är en paretooptimal värld, och 
utnyttjandet av jordens resurser är då marknadseffektiv. Om världen är paretooptimal
förekommer inga externa effekter, om externa effekter uppkommer ger effekterna
störningar på marknaden och världen är då inte längre paretooptimal.

I kostnads- och nyttoanalysen skall vidare endast de mest relevanta alternativen användas
(Mattsson, 1988). Olyckligtvis förekommer dock oftast mycket få mätningar eller kanske 
inga mätningar alls av ett projekts fördelar och kostnader, vilket gör att det kan vara svårt 
att jämföra dem rättvist (Burkhardt et al., 1999).
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__________________________________________________________

3. METOD
___________________________________________________________

I detta kapitel presenteras de val som gjorts av ansats och teorier i studien. Efter följer 
en beskrivning av upplägget i den empiriska undersökningen samt tillvägagångssättet för 
analys av det empiriska materialet. Slutligen diskuteras resultatens validitet och 
reliabilitet.   

3:1 Forskningsmetod 

Mattson och Örtenblad (2008) skriver i sin bok att det finns olika typer av forskning. Den 
kanske mest vanliga forskningstypen är den så kallade beskrivande forskningen, där 
forskaren försöker beskriva hur någonting är och inte hur det borde vara. Valet i den 
beskrivande forskningen står mellan kvalitativa eller kvantitativa ansatser. I den 
kvalitativa ansatsen vill forskaren få fram nyanserade data och gå på djupet av problemet 
(Jacobsen, 2002). Då jag i denna studie vill gå på djupet av frågan och se om ESBL-
producerande bakterier leder till ökade samhällskostnader, har jag valt att följa den 
kvalitativa ansatsen. Jag ska först göra ett försök till att kartlägga den redan befintliga 
informationen, om kopplingen mellan ESBL bakterierna, antibiotikaresistens och 
samhällets kostnader, för att sedan dra slutsatser om de ökade kostnaderna. 

Jag har vidare valt att inte använda mig av den kvantitativa ansatsen då den oftast har 
kommit att förknippats med en statistisk forskningsprocedur (Jacobsen, 2002). Syftet med 
studien är inte att testa en hypotes mot någon given signifikansnivå utan syftet är att hitta 
de kostnadsbärande enheterna i samhället för att utifrån dem uppskatta samhällets
kostnader för antibiotikaresistensen, som härstammar från de ESBL-producerade 
bakterierna. 

3:2 Datainsamling

En datainsamlingsprocess, som vissa forskare anser vara den ”bästa” är då forskaren 
utgår från primärdata (Jacobsen, 2002). Med primärdata menas information som är direkt 
insamlad från personer med samma ändamål som informationsinsamlingsmaterialet (Bell, 
2000), men för att lyckas med en sådan primär datainsamlingsmetod skriver Jacobsen 
(2002) att det är viktigt att forskaren kan vinkla den insamlade informationen, så att den 
mäter det som avses mätas (validiteten i studien). Därmed har jag valt att utesluta denna 
primära datainsamlingsmetod, då jag som student, inte har den fulla kunskap som krävs 
för att kunna utföra primära datainsamlingar. I denna studie ligger därmed istället 
sekundärdata som grund för datainsamlingen, då sekundärdata främst är artiklar, böcker 
och rapporter.

Datainsamlingsproceduren har gått till så att jag inledningsvis sökte svensk litteratur från 
Högskolan Halmstads bibliotekskatalog, Hulda, där jag försökte hitta andra studier med 
liknande ämne, för att få idéer om olika informationskällor. Mycket snart upptäckte jag 
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dock att Hulda inte var tillräcklig, då det har forskats relativt lite om ämnet i Sverige. Jag 
vände mig då till den internationella marknaden, till länder som forskat mer om ESBL. 
Länderna USA och Israel bidrog med den mest givande informationen, då båda dessa 
länder utfört ett flertal relevanta tester om ESBL. Datainsamlingen på engelska gjordes 
med hjälp av engelska uttryck som ”ESBL”, ”betalaktam”, ”antibiotic resistant” och 
”healthcare costs”. Den internationella informationen som jag sökte efter, hittade jag 
främst på google scholar. Google scholar är en internationell sökmotor som letar efter 
akademiska tidskrifter på nätet (Google scholar, 2009). Annars använde jag mig också av 
databaser som bland annat Worldwatch institute för att hitta vetenskapliga artiklar. 

3:3 Urval

Urval i denna studie gäller främst urval av sekundärdata, då det är sekundärdata som 
utgör underlaget för studien. Jacobsen (2002) skriver att det är viktigt att vara kritisk mot 
de källor som sekundärdata härstammar från, genom att vara kritisk kan urvalen göras 
därefter. Jag försökte därmed först hitta liknande data från ett flertal olika källor, för att 
därefter välja ut data som det fanns stöd för i ett flertal källor. 

3:4 Val av teorier

Jag har valt att använda mig av en så kallad kostnads- och nyttoanalys, vilket jag också 
finner stöd för i läkartidningen, av Asikainen, Dahlén, Olsen och Westergaard (2002). De 
menar på att användning av antibiotika kräver en form av cost-benefit analys, där risken 
för oönskade effekter värderas i förhållande till de önskade och uppnåeliga effekterna. 
Jag har också valt att ha med en del av kostnads- och effektivanalys, då jag endast utför 
beräkningar för sjukvårdens kostnader. Kostnads- och nyttoanalys avser att mäta hela 
samhällets ekonomiska situation, men kostnads- och effektivanalys försöker endast mäta 
en del, vanligtvis kostnaderna (Mattsson, 1988). Detta betyder alltså att endast de 
oönskade effekterna värderas, de önskvärda effekterna lämnas öppet för vidare forskning.

3:5 Analysmetod 

Analysmetoden följer teorins uppbyggnad där en kalkyl skall ställas upp, av samhällets 
kostnader av ESBL. För att göra detta har information om de negativa externa effekterna 
samlats in, enligt kostnads- och nyttoanalysens första steg. Värderingarna av de externa 
effekterna av ESBL överförs därefter till en värdeskala, det vill säga till kalkylen, enligt 
kostnads- och nyttoanalysens uppbyggnad, steg två. Utifrån denna kalkyl analyseras 
sedan kostnaderna, enligt kostnads- och nyttoanalysens sista steg. 

3:6 Validitet

Med validitet menas att forskaren mäter det som faktiskt avses att mäta (Jacobsen, 2002; 
Svensson & Starrin, 1996) och kan delas in i två delar, intern och extern giltighet. Intern 
giltighet handlar om resultatens giltighet och den externa giltigheten handlar om utfallens 
giltighet till verkligheten. Genom att kontinuerligt haft kontakt med mina två handläggare 
samt högt utbildade privatpersoner, som kritiskt granskat min uppsats, bedömer jag den 



16

interna giltigheten som god. Även den externa giltigheten i studien anser jag bra, då 
studien ska kunna generaliseras till verkligheten. Studien skall kunna användas inom 
sjukvården, för upprättandet av framtida budgetar och nya planeringar om sjukvårdens 
knappa resurser.  

3:7 Reliabilitet

Med reliabilitet menas hur väl tillförlitligheten i studien är (Jacobsen, 2002). Om en 
studie har hög reliabilitet skall resultatet vara det samma vid upprepande studieförsök och 
oberoende av vem som utför studien. I denna studie anser jag ha en hög reliabilitet 
eftersom antingen är människor sjuka eller inte. Människor ljuger oftast inte om de är 
sjuka och det skulle antagligen inte göra någon större skillnad att det är jag som utför 
forskningen eller någon annan person, någon annan stans.

3:8 Metodkritik

Inledningsvis försökte jag säkerställa en hög kvalité i studien, men med facit i hand finns 
det en hel del saker som jag skulle kunnat göra annorlunda. Anledningen till att jag valde 
att endast använda mig av sekundära källor var just för att få en högre validitet, eftersom 
jag som student inte hade den kunskap som krävdes för att utföra primära 
datainsamlingsmetoder, men i efterhand inser jag att en primär datainsamlingsmetod 
antagligen skulle ge minst lika tillförlitliga och giltiga resultat. Med denna slutsats riktas 
den största kritiken mot datainsamlingen och åt de källor som valts ut till studien. 

Då det forskat lite om ESBL och dess konsekvenser i Sverige medförde det mycket 
sökande på internet, efter internationella tidskrifter, vilket många forskare är skeptiska
till. Internetsökandet såg jag som ett måste för att kunna få tag på utländska tidskrifter 
men trodde ändå att jag skulle kunna uppnå en hög reliabilitet och validitet. Dock när jag 
sökte upp sekundärkällornas källor, för att se hur väl informationen stämde överens, var 
det svårt att spåra ett flertal källor, eftersom de endast fanns publicerade i det land som 
tidskrifterna skrevs i. Jag kan därmed inte dra slutsatsen om att alla källor kommer från 
tillförlitliga källor, vilket jag personligen tycker drar ner reliabiliteten i denna studie. En 
annan person, någon annan stans, kan göra samma studie med differentierad information,
vilket skulle kunna leda till helt olika resultat. Detta gör i sin tur också att validiteten 
sjunker i värde, då resultaten inte kan generaliseras till verkligheten, då de är bristfälliga 
(inte giltiga). 
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__________________________________________________________

4. EMPIRI
___________________________________________________________

Här redovisas den empiri som samlats in för studien. Först ges en presentation av ESBL 
och dess resistens. Därefter redogörs det för de ökade kostnaderna som uppkommit på 
grund av ESBL.

4:1 ESBL

Antibiotika är inom sjukvården ett samlingsbegrepp för läkemedel som används för att 
behandla bakteriella infektioner hos människor (Sjukvårdsrådgivningen, 2008; 
Socialstyrelsen, 2009). Enligt Sjukvårdsrådgivningen (2008) finns det idag många sorters 
antibiotika som verkar på ett flertal bakterier. Antibiotika hindrar bakteriens uppbyggnad
av dess cellvägg och utrotar bakterien, eftersom bakterien inte kan leva utan cellväggen. 
Då antibiotika har använts under en längre tid har det medfört att bakterierna fått god tid
på sig, för att anpassa sig efter antibiotikan. Bakterierna har lärt sig överleva trots svåra 
förhållanden, vilket medfört att vissa bakterier utvecklat resistens (motståndskraft) mot 
antibiotika. 

Det är bakterier som ”normalt” sett kan bli resistenta men även bakterier som ”normalt” 
sett inte kan bli resistenta mot antibiotika, som utvecklat denna resistens (Norman & 
Sundqvist, 2007). Vissa bakterier som ”normalt” sett inte har den förmåga att utveckla 
resistens kan inneha ett visst enzym som bryter ner antibiotikan och medför att 
antibiotikan ändå blir verkningslös. Bakterier som blir resistenta mot antibiotika på detta 
sätt säger sig producera ESBL (Expekted Spectrum BetaLactamase), där ESBL är en 
beteckning på en grupp enzymer som finns hos vissa bakterier (Kanerva, 2006; 
Smittskyddsinstitutet, 2009). Enzym är vidare ett ämne som påskyndar biokemiska 
reaktioner i bakterien, utan att själv förbrukas (Svenska akademin, 1925) och betalaktam 
(betalactamase) är typen av enzym som bryter ner antibiotikan (Smittskyddsinstitutet, 
2009).

Det är främst bakterierna escherichia koli och klebsiella pneumoniae som på senare år 
börjat producera ESBL i Sverige och blivit resistenta mot antibiotika (Hallander, Thore & 
Wollin, 2002; Kanerva, 2006; Smittskyddsinstitutet, 2009). Escherichia koli samt 
klebsiella pneumoniae är bakterier som normalt sett lever i de nedre delarna av mag- och 
tarmkanalen och orsakar bland annat urinvägsinfektioner, luftvägsinfektioner samt 
blodförgiftningar. 

De resistenta escherichia koli och klebsiella pneumoniae bakterierna kan sprida sig vidare 
från människa till människa, i huvudsak på rund av hygiensbrist och då de resistenta 
bakterierna skapat infektioner hos människan behöver han vård, i form av sjukvård
(Smittskyddsinstitutet, 2009).
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Spridingen av de ESBL-producerande bakterierna escherichia koli och klebsiella 
pneumoniae började År 2006, då det härjade två stora epidemier inom den svenska 
sjukvården av okomplicerade urinvägsinfektioner6 (Norman & Sundqvist, 2007). Den ena 
epidemin var med bakterien klebsiella pneumoniae och den andra med bakterien
escherichia koli. I båda epidemierna drabbades sjukhusen/slutenvården i fösta hand, men 
även omgivande upptagningsområden som äldreboenden eller andra institutioner 
drabbades. I båda fallen utgjorde urinvägsinfektionerna hos äldre ett medicinskt 
huvudproblem och läkarna tvingades behandla, i grunden okomplicerade 
urinvägsinfektioner med parenterala7 antibiotika, som i normala fall endast förbehålls vid 
komplicerade eller intensiva infektioner.

På grund av denna spridning införde smittskyddsinstitutet i Sverige en anmälningsplikt
av ESBL och i oktober infördes ett åtgärdningsprogram vars syfte var att begränsa 
smittspridningen (Smittskyddsinstitutet, 2009). Patienter, såväl som personal började 
följa hygienrutinerna i en högre utsträckning än innan, och sjukvårdsledningen 
samordnade alla inblandade parter för utbildning av spridningen, kring de ESBL-
producerade bakterierna. Även sommarvikarier utbildades då de oftast bar på minde 
kunskap än ordinarie personal. Alla personer som bar på en infektion skapad av ESBL-
producerande bakterier lades vidare in i olika isoleringsrum, för att smittan inte skulle
sprida sig vidare (Kanerva, 2006)

Idag sker endast en tyst spridning inom den svenska sjukvården av dessa bakterier 
(Dannetun et al., 2007). Bidragande orsaker till att denna tysta spridning fortgår, kan 
bland annat vara brist på isoleringsrum och hög förbrukning samt olämpliga val av 
antibiotika, men Smittskyddsinstitutet (2009) menar vidare på att denna tysta spridning 
inte kommer vara speciellt länge, de ESBL-producerande bakterierna håller nämligen på 
att öka i antal igen.

Under det första året som ESBL blev anmälningspliktig i Sverige (år 2007) anmäldes
nämligen 2 100 fall till smittskyddsinstitutet och under år 2008 anmäldes hela 2 963 fall 
(Smittskyddsinstitutet, 2009). I nedanstående tabell kan vi se hur resistensutvecklingen av
dessa två bakterier, som börjat producera ESBL, utvecklats i olika områden i Sverige 
mellan år 2007 och 2008 (se siffror i bilaga 1).

                                                
6 Den okomplicerade urinvägsinfektionen definieras vanligen som sveda och trängningar i underlivet 
(Norman & Sundqvist, 2007).
7 I medicinskt sammanhang är parenteral tillförelse av läkemedel utan att det får passera tarmen, i vidare 
bemärkelse hela mag- och tarmkanalen (CDC, 2009).
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Figur 4:1 ESBL-resistensensens utveckling mellan åren 2007 (1)
och 2008 (2) som härstammar från bakterierna escherichia koli och 
klebsiella pneumoniae, uppdelat efter Sveriges landsting 
(Smittskyddsinstitutet, 2009).

Den största spridningen av de resistenta bakterierna i Sverige finns vidare i Stockholm, 
Västra Götaland och i Skåne, vilket kan visas i nästföljande diagram 
(Smittskyddsinstitutet, 2009). 

   

Figur 4:2 ESBL-resistensen år 2008 som härstammar från 
bakterierna escherichia koli och klebsiella pneumoniae, uppdelat 
efter Sveriges landsting (Smittskyddsinstitutet, 2009).

Dessa ESBL-producerande bakterier har på senare år skapat problem för sjukvården då 
”vanlig” antibiotika blivit verkningslöst (Ben-Ami et al., 2006; Bilker et al., 2001; Slama,
2008) och situationen blir inte lättare av att denna ESBL-resistens sprider sig 
(Smittskyddsinstitutet, 2009). Detta har vidare medfört ökande kostnader för Patienterna, 
samhället och för sjukvården (Carmeli & Cosgrove, 2003). 

Utifrån patienternas perspektiv är det främst patienternas egen kostnad för läkemedel och 
sjukvården som utgör patienternas kostnader av de ESBL-producerande bakterierna 
(Carmeli & Cosgrove, 2003). Utifrån samhällets perspektiv är det subventionering av 
patienternas sjukvårds- och läkemedelskostnader samt produktionsbortfall, på grund av 
ökad grad sjukfrånvaro som påverkar samhällets kostnader (Carmeli & Cosgrove, 2003; 
Strama, 2009) och slutligen från sjukvårdens perspektiv är det deras kostnader för 
sjukvården som spelar roll som exempelvis kostnad för vårdgivare, läkemedelskostnad, 
alternativkostnaden av isolering med mera (Slama, 2008).
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4:2 Patientkostnader

Utifrån patienternas perspektiv är det främst patienternas egen kostnad för sjukvården 
samt de egna läkemedelskostnaderna som utgör patienternas kostnader av de ESBL-
producerande bakterierna (Carmeli & Cosgrove, 2003), men den direkta kostnaden för de 
enskilda patienterna är en mycket liten summa då den största delen av kostnaderna har 
subventionerats bort (Hagström, 2007). 

Trots att det är patienterna själva som hämtar läkemedlen som sjukvården har förskrivit åt 
dem, är det ändå samhället som betalar största del av de totala läkemedelskostnader som 
patienterna spenderar (Hagström, 2007). Kostnaderna har nämligen subventionerats bort 
av samhället år 1999, då ett högkostnadstryck på 1800 kronor per var 12:e månad 
infördes. Med detta menas att om kostnaderna för läkemedlen överstiger denna summa,
får patienten ett frikort på resterande år och det är då staten som betalar för de resterande 
läkemedelskostnaderna (kallas för förmånssystemet).

Samtidigt står staten också för största del av patienternas sjukvård (Socialstyrelsen, 
2009). År 1948 lades nämligen ett radikalt utredningsförslag fram om att den svenska 
sjukvården skulle vara helt kostnadsfri (Hagström, 2007) och idag är patientavgifterna 
också till största del en börda för samhället (Socialstyrelsen, 2009). 

4:3 Samhällskostnader

Utifrån samhällets perspektiv är det subventionering av patienternas sjukvårds- och 
läkemedelskostnader samt produktionsbortfall, på grund av ökad grad sjukfrånvaro som 
påverkar samhällets kostnader (Carmeli & Cosgrove, 2003; Strama, 2009)

Då subventionen av de enskilda patienternas läkemedels- och sjukvårdskostnad till största 
del finansierades av staten (Socialstyrelsen, 2009), uppgick alla läkemedelskostnader som 
uppstått på grund av infektionssjukdomar år 2008 till 2 508 000 000 kronor av apotekets 
utförsäljningspris (Apoteket, 2009). Socialstyrelsen (2009) menar på att det är svårt att 
beräkna den totala omfattningen av subventionen av läkemedelskostnaderna, då vissa
läkemedel finansieras via förmånssystemet och andra via slutenvården. Patienternas 
sjukvårdskostnader som vidare subventionerats bort betalas enbart av staten till 
sjukvården (Stockholms läns landsting, 2008). 

Utifrån samhällets perspektiv är det vidare också produktionsbortfall på grund av ökad 
grad sjukfrånvaro som påverkar samhällets kostnader (Carmeli & Cosgrove, 2003; 
Strama, 2009). De sjukskrivna tvingas nämligen stanna hemma från jobbet fler dagar, på 
grund av förlängd vård av de producerande ESBL-bakterierna. Detta medför högre 
kostnader för samhället då de sjuka tvingas vara frånvarande från jobbet längre än 
vanligt. 

En stor del av Sveriges befolkning är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom 
(Hultkrantz & Söderström, 2007). År 2008 hade Sverige en befolkning på dryga 9 200 
000 invånare år 2008 (SCB, 2009) och den totala frånvaron var i genomsnitt 3 procent av 
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antalet anställda (Hultkrantz & Söderström, 2007). Sjukfrånvaron bestäms på ett inriktat 
sätt av ett samspel mellan medicinska, ekonomiska och sociala faktorer.

Då en anställd är sjukfrånvarande från arbetet får han en sjukersättning, där ersättningen 
betalas ut från den första sjukdagen (Hultkrantz & Söderström, 2007).  År 2008 utgjorde 
denna sjukersättning 80 procent av den uteblivna inkomst hos den anställda och den 
totala summa sjukpenning som betalades ut i Sverige uppkom till dryga 22 600 000 000 
kronor (Försäkringskassan, 2009). 

4:4 Sjukvårdskostnader

Utifrån sjukvårdens perspektiv är det däremot deras kostnader för sjukvården som spelar 
roll, det vill säga vårdgivarkostnad, läkemedelsbehandling, alternativkostnaden av 
isolering vid de ESBL-resistenta patienterna med mera som avspeglar sjukvårdens 
kostnader för samhället (Slama, 2008).

4:4:1 USA:s sjukvårdskostnader

Enligt två undersökningar i USA och Israel, där studien från Israel har översatts till 
amerikanska förhållanden och amerikanska sjukvårdskostnader, har det visat sig att 
infektioner som uppkommit på grund av de ESBL-producerade bakterierna escherichia 
koli och klebsiella pneumoniae kostat sjukvården i USA runt 1,5 respektive 2 gånger 
mer, än för bakterier som inte producerar ESBL (Ben-Ami, 2006; Kotapati, Kuti, Lee, 
Nicolau & Nightingale, 2006; Slama, 2008). 

I den första och största undersökningen som utförts, år 2003 i Israel, inkluderade 99 
patienter som bar på bakterierna escherichia koli eller klebsiella pneumoniae och
producerade ESBL, samt 99 patienter som bar på bakterierna escherichia koli eller 
klebsiella pneumoniae men inte producerade ESBL (Ben-Ami et al, 2006; Slama 2008).
Denna undersökning visade att patienter som bar på de ESBL-producerade bakterierna 
medförde en vårdkostnad på totalt 47 000 amerikanska dollar, meddans de andra 99
patienterna som inte bar på de ESBL-producerande bakterierna endast medförde en 
vårdkostnad på 17 000 amerikanska dollar

Den andra undersökningen som utfördes i USA år 2004 omfattade 21 patienter med 
ESBL-producerade bakterierna escherichia koli eller klebsiella pneumoniae och 21
patienter bar på bakterierna escherichia koli eller klebsiella pneumoniae men inte 
producerade ESBL (Kotapati et al., 2006; Slama, 2008). Enligt denna undersökning 
uppvisades vårdkostnader på cirka 41 400 respektive 25 000 amerikanska dollar.

I båda undersökningarna medförde de ESBL-producerande bakterierna en varierande 
genomsnittlig längre sjukhusvistelse (Ben-Ami, 2006; Kotapati et al., 2006; Slama, 
2008). Antalet sjukhusdagar vid respektive studie för de ESBL-producerande bakterierna 
var 24 respektive 11 dagar och för de patienter med icke producerande ESBL bakterier 
var de genomsnittliga sjukhusdagarna i studierna endast 11 respektive 5 dagar. Enligt den 
amerikanska undersökningen med infektioner skapta av de ESBL-producerande 
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bakterierna uppgick kostnaden för de extra dagars sjukhusvistelse för enbart de ESBL-
producerande bakterierna till cirka 55 procent av de totala sjukvårdskostnaderna (Slama, 
2008). 

Angående sjukvårdens kostnader för olämpliga val av antibiotika, till de ESBL-
producerade bakterierna, uppskattades vidare dessa kostnader, enligt den amerikanska 
undersökningen, ligga mellan 2 till 3 procent av de totala sjukvårdkostnaderna (Slama, 
2008).

4:4:2 Sveriges sjukvårdskostnader

I Sverige förekommer mycket lite information om enbart de ESBL-producerande 
bakteriernas kostnader. Antalet totala vårdrelaterade infektioner i Sverige har beräknats 
belasta sjukvården med en kostnad på strax under 4 miljarder kronor per år, och då de 
resistenta bakterierna som producerar ESBL är en del av dessa vårdrelaterade 
infektionerna, utgör de också en del av dessa kostnader (Dannetun et al., 2007). Någon 
skillnad av ”vanliga” bakterier och ESBL-producerande bakterier har dock inte gjorts. 

Det är dock konstaterat att patienter som kräver mer vård på grund av bakteriegrundande 
infektioner, i relation till normala vårdtider, förlänger vårdtiden, och då vårdtiden ökar 
för varje patient innebär det vidare en ökad kostnad för sjukvården, i den formen att 
vårdgivaren ska vårda patienten fler dagar (Socialstyrelsen, 2009).

Det har även konstaterats i Sverige att när vårdtiden ökar för varje patient innebär det 
också en kostnad för sjukvården, i form av kapacitetsförlust, på grund av minskad 
patientgenomströmning (Socialstyrelsen, 2009). Detta kommer sig då Sverige lägger in 
alla patienter i isoleringsrum, med infektioner skapta av ESBL-producerande bakterier 
(Kanerva, 2006). Då det är brist på isoleringsrum tvingas läkarna isolera patienter i 
flerpatientrum vilket har medfört att patientgenomströmningen minskat ytterligare och 
kostnaderna har stigit ytterligare eftersom inga andra patienter kan läggas in i samma 
rum, trots lediga sängar. (Johanson, 2008). En mer extrem form av vårdblockering som 
uppstått under senare tid är då en eller flera avdelningar inte kan ta emot patienter på 
grund av smittspridning inom avdelningen och har under senare tid blivit en relativ vanlig 
företeelse på svenska sjukhus. 

Andel ESBL-isolat av bakterien escherichia koli år 2008 påvisades i den svenska 
sjukvården uppgå mellan 1 till 5 procent av de totala isoleringarna (Kanerva, 2006; Earss, 
2009). Bakterien klebsiella pneumoniae påvisade vidare år 2008 andel isolering i den 
svenska sjukvården mellan 1 till 5 procent av alla isolat, dock har inga kostnader kunnat 
beräknas, då det är svårt att uppskatta kostnaderna för de totala isoleringarna (Earss, 
2009). 

Det har även konstaterats att om fel antibiotika sätts in i boteprocessen av en 
bakteriegrundande infektion, då bakterierna är resistenta mot det antibiotikum, tvingas 
läkarna byta antibiotikasort, vilket har kommit att medfört en så kallad ”sunk cost” för 
sjukvården (Hallander et al., 2002). 
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4:4:3 Sjukvårdskostnaderna mellan länderna

Då de totala sjukvårdskostnaderna mellan olika länder skiljer sig åt (Slama, 2008), har 
OECD (organisation for economic co-operation and development) en lång tradition av att 
följa upp finansiella aspekter på vården i olika länder (Socialstyrelsen, 2009). 

Vid jämförelser mellan Sveriges och USA:s sjukvårdskostnader förekommer stora 
skillnader, USA har högre sjukvårdskostnader än Sverige på grund av ett hälso- och 
sjukvårdssystem som tillåter ojämn fördelning av hälsa och vård (Socialstyrelsen, 2009).
Sjukvården i USA har lämnats till marknaden, till skillnad från Sverige där sjukvården 
styrs av diverse lagar och regler (Jönsson, Lundkvist & Persson, 2009). Konsumenterna 
har över lag en hög betalningsvilja, vilket har resulterat att sjukvårdskostnaderna I USA 
stigit.

Enligt OECD:s rapporter har denna kostnadsskillnad mellan Sverige och USA varit 
relativ konstant under tidigare år, mätt i purchasing power parity8 (PPP), det är främst på 
senare år USA:s kostnader skenat iväg (OECD, 2009).

Då OECD:s rapporter visar sjukvårdens kostnader per capita i redan köpkraftsjusterat 
värde, kan vi se att År 2003 visade USA en sjukvårdskostnad på 5 682 amerikanska 
dollar och Sverige 2 841 amerikanska dollar (OECD, 2009). Vidare år 2004 visade USA 
en sjukvårdskostnad på 6 014 amerikanska dollar och Sverige 2 964 amerikanska dollar. 
År 2006 uppvisade Sveriges sjukvårdskostnader vidare uppgå till 3 202 amerikanska 
dollar i köpkraftjusterat värde. De skenande sjukvårdskostnaderna kan visas i 
nedanstående diagram, där kostnaderna mäts per capita i amerikanska dollar i purchasing 
power parity (se bilaga 2).

Figur 4:3 Svenska sjukvårdens kostnader (nedre linjen) och USA:s 
sjukvårdskostnader (övre linjen), där kostnaderna mäts per capita i 
amerikanska dollar, i PPP (OECD, 2009).

                                                
8 PPP utgår från att det finns två ekonomier (länder) som båda är i jämvikt (Wramsby & Österlund, 2003). 
Den förväntade relativa inflationstakten kommer, enligt PPP att motsvaras av en relativ växelutbildning, 
där även den historiska växelkursen utifrån PPP har beräknats. 
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__________________________________________________________

5. ANALYS
___________________________________________________________

I detta kapitel sammanställs den insamlade empirin enligt den teori som valts ut till 
studien. Enligt teorin var det viktigt att alla inblandade parter beaktades (Mattsson, 
1988) och enligt empirin bestod de inblandade parterna av den enskilda patienten, 
samhället och sjukvården (Carmeli & Cosgrove, 2003). Slutligen sker en 
sammanfattande analys av de uppskattade kostnaderna. 

5:1 Patienten

För patienterna var det främst deras egen kostnad för läkemedel och sjukvård, som 
utgjorde patienternas del av samhällskostnaderna, av de ESBL-producerande bakterierna 
(Carmeli & Cosgrove, 2003). 

Då det i första steget av analysen var att uppskatta de externa effekterna (Brännlund & 
Kriström, 1998; Burkhardt et al, 1999), med beaktning av alla parter i samhället 
(Mattsson, 1988), kan vi vid första inblicken av denna studie anse att patienternas del i 
samhället inte är relevant. Detta då patienterna inte medför några externa effekter
eftersom patienternas kostnader enbart påverkar patienten själv, enligt definitionen av en 
extern effekt, som var en vara/produkt vars nytta påverkade fler än enbart konsumenten 
(Brännlund & Kriström, 1998). Dock vid en andra inblick kan vi ändå påstå att 
patienternas kostnader är externa effekter, eftersom största delen av patienternas 
läkemedels- och sjukvårdskostnader har subventionerats bort (Hagström, 2007). Enligt 
Brännlund och Kriström (1998) var de externa effekter, som medförde något negativt, 
oftast kostnader, en negativ extern effekt. Vi kan därmed konstatera att patienternas 
kostnader, till största del, är en negativ extern effekt för samhället ändå, då det är staten 
som ansvarar för denna subvention. 

De kostnader som patienten vidare betalade för själv, utöver subventionen, bestod av en 
mycket liten andel av de totala kostnaderna för läkemedel och sjukvård (Socialstyrelsen, 
2009). Vi kan därmed försumma dessa kostnader i kostnadsberäkningen av ESBL 
eftersom i kostnads- och nyttokalkylen skall endast de mest relevanta alternativen
medräknas (Mattsson, 1988). 

5:2 Samhället

Utifrån samhällets perspektiv är det vidare subventioneringen av patienternas 
läkemedels- och sjukvårdskostnader samt produktionsbortfall, på grund av en ökad grad
av sjukfrånvaro som påverkade de totala samhällskostnaderna (Carmeli & Cosgrove, 
2003; Strama, 2009) 
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Då subventionen av de enskilda patienternas läkemedels- och sjukvårdskostnad till största 
del finansierades av staten, betalade staten läkemedelskostnaderna delvis via sjukvården
och delvis via förmånssystemet (Socialstyrelsen, 2009). Även då den totala försäljningen 
av läkemedelskostnaderna av infektionssjukdomar har uppskattas till 2 508 000 000 
kronor under år 2008 (Apoteket, 2009), så finns ingen registrerad information angående 
de ESBL-producerande bakterierna. Vi kan därmed inte bedöma hur stor del av dessa 
kostnader som kan räknas till ESBL-projektet. Detta är enligt kostnads- och 
nyttoanalysen en konsekvens av projektet, då det ofta förekom mycket få eller inga 
mätningar alls av ett projekts fördelar och nackdelar (Burkhardt et al., 1999).
Konsekvensen följer att det blir svårare att jämföra kostnaderna rättvist vid analysen. 

Angående subventionen av patienternas sjukvårdskostnader betalades vidare dessa 
kostnader enbart av staten, till sjukvården (Stockholms läns landsting, 2008).
Subventionskostnaderna av patienternas sjukvård kommer därmed inkluderas indirekt i 
sjukvårdens kostnader.   

Enligt kostnads- och nyttoanalysen skulle forskaren vidare samla in information om det 
specifika fallet (Brännlund & Kriström, 1998; Burkhardt et al, 1999). Gällande 
produktionsbortfallet, som var av central betydelse från samhällets perspektiv av de totala 
samhällskostnaderna (Carmeli & Cosgrove, 2003; Strama, 2009), har information samlats 
in i empirin. Vidare enligt kostnads- och nyttoanalysen skulle alla möjliga aspekter som 
kunde tänkas vara vinster samt förluster och som var skapta av projektet inkluderas i 
informationsinsamlingen (Brännlund & Kriström, 1998; Burkhardt et al, 1999). Aspekter 
som att det i Sverige år 2008 förekom 2 963 fall av ESBL (Smittskyddsinstitutet, 2009) 
kan därmed anses vara en förlust av projektet, då fler ESBL-resistens fall leder till högre 
kostnader.

Det andra steget i kostnads- och nyttoanalysen var enligt Brännlund och Kriström (1998) 
samt Burkhardt et al (1999) att forskaren försökte överföra de externa effekterna av 
projektet till en värdeskala. Vi kan därmed börja transformationen av 
produktionsbortfallet genom att ta den totala summa sjukpenning som betalades ut i 
Sverige år 2008, som uppkom till dryga 22 600 000 000 kronor (Försäkringskassan, 
2009) och befolkningen som uppgick till cirka 9 200 000 invånare under samma år (SCB, 
2009), för att med dessa siffror få ut den genomsnittliga sjukpenningen per capita: 22 600 
000 000/9 200 000 =2 456,5 kronor per år, eller 6,8 kronor per dag (2 456,5/360).

Sedan kan vi vikta de två undersökningarna i israel respektive Amerika som innehöll 198 
respektive 42 undersökningspersoner (Slama, 2008). Vi erhåller då en vikt på 82,5 
(198/240) procent till den israeliska undersökningen och en vikt på 17,5 procent till den 
amerikanska undersökningen (42/240). Detta för att få en mer rättvis bedömning om hur 
stor vikt av dessa båda undersökningars resultat som ska vara gällande i denna studie. 

Vi kan vidare räkna ut den ökade genomsnittliga sjukfrånvaron i antal dagar av de ESBL-
producerade bakterierna från de två undersökningarna. Antalet sjukhusdagar vid 
respektive studie för de ESBL-producerande bakterierna var 11 dagar i Israel respektive 
24 dagar i Amerika (Slama, 2008). För de patienter med icke producerande ESBL 
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bakterierna var de genomsnittliga sjukhusdagarna i studierna däremot endast 5 respektive 
11 dagar (Ben-Ami, 2006; Kotapati et al., 2006; Slama, 2008). Antal ökade 
sjukvårdsdagar för respektive studie motsvarar därmed 6 dagar i Israel (11-5) respektive 
13 dagar i Amerika (24-11). Den totala genomsnittliga ökade sjukfrånvaron blir därmed 
12 dagar med hänsyn till viktningarna (13*0,825+6*0,175).

Total kostnad av produktionsbortfallet som uppstått år 2008 på grund av de ESBL-
producerande bakterierna motsvarar därmed en samhällskostnad på 241 781 kronor
(6,8*12*2 963).

5:3 Sjukvården

Sjukvårdens del av de totala samhällskostnaderna som ESBL har gett upphov till kan 
däremot bestå av bland annat vårdgivarkostnad, läkemedelskostnad samt
alternativkostnaden av isoleringen (Slama, 2008), men då få undersökningar har gjort i 
Sverige angående ESBL finns det inga direkta kostnader för den svenska sjukvården att 
uppskatta. Däremot kan sjukvårdskostnaderna uppskattas från utländska studier.
Transformationen av sjukvårdens kostnader sker då från utländsk valuta (amerikanska 
dollar) till svenska kronor. Justeringen av växelkursen kunde vidare enligt kostnads- och 
nyttoanalysen ske med hjälp av den relativa köpkraftsparitet (Purchasing Power Parity, 
PPP), då beräkningarna utgick från den relativa inflationstakten (Mattsson, 1988). 

Då de utländska undersökningarna översatts till amerikanska dollar och till amerikanska 
förhållanden, har det i empirin vidare visat sig att Sveriges och USA:s valutor har olika 
köpkraft (OECD, 2009). År 2003 visade USA en sjukvårdskostnad på 5 682 amerikanska 
dollar per capita och för Sverige visades en sjukvårdskostnad på 2 841 amerikanska 
dollar per capita. Vidare år 2004 visade USA en sjukvårdskostnad på 6 014 amerikanska 
dollar per capita och Sverige visade då en sjukvårdskostnad på 2 964 amerikanska dollar
per capita. OECD:s rapporter visades också sjukvårdens kostnader per capita i redan 
köpkraftsjusterat värde, vilket medför att ingen inflationsräkning behöver göras.

Enligt kostnads- och nyttoanalysen skulle kalkylen också bedömas utifrån 
kalkyltidpunkten, vilket menades att då olika kostnader inföll vid skiljaktiga tidpunkter 
skulle hänsyn tas i form av en diskonteringsränta (Mattsson, 1988). Då undersökningarna 
är gjorda år 2003 och 2004 samt att vi vill uppskatta kostnaderna för år 2008, måste vi 
justera tiden efter diskonteringsräntan. Räntan mellan åren 2003 och 2004 kan vi bryta ut 
från kostnads- och nyttoanalysens formel för nuvärdesberäkning:

  Nuvärdebn i
n




 1 → (2 964/2 841)-1 = 4,33 procent. 

Med hjälp av OECD:s uppskattade sjukvårdskostnader för USA och Sverige, som redan 
justerats efter köpkraften samt diskonteringsräntan mellan åren 2003 och 2004 kan vi
uppskatta den ökande kostnaden av ESBL för Sverige år 2004:
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Undersökning 1 (Israel år 2003) 9

Ökad kostnad för ESBL per capita: 47 000-17 000 =30 000 dollar → 30 000/6 014 =4,99
Kostnad i Svenska kronor per capita: 4,99*2 964 = 14 785,5 kronor

Undersökning 2 (Amerika år 2004)10

Ökad kostnad för ESBL per capita: 41 400-25 000 =38 900 dollar → 38 900/5 682 =6,85 
Kostnad i svenska kronor per capita: 6,85*2 841 =19 450 kronor

Genomsnittspris för de båda undersökningarna år 2004, med viktningarna 82,5 respektive 
17,5 procent, kan därmed uppskattas i Svenska kronor per capita till 17 075,6 kronor (19 
450*0,175*1,0433+14 785,5*0,825). 

Trots att ingen information om sjukvårdens kostnader år 2008 har kunnat identifieras i 
studien kan vi ändå få fram den uppskattade värdet för år 2008 genom
nuvärdesberäkningen.

Första steget i nuvärdesberäkningen mellan år 2004 och 2008 är att vi först söker en 
genomsnittlig diskonteringsränta på ett tvåårigt intervall för att på så sätt uppskatta den 
svenska sjukvårdskostnaden år 2008. Anledningen till ett tvåårigt intervall är att den 
svenska sjukvårdens värde år 2006 uppgick till 3 202 amerikanska dollar i 
köpkraftjusterat värde (OECD, 2009), och enligt kostnads- och nyttoanalysen skulle den 
förväntade genomsnittliga räntan uppskattas utifrån tidigare erfarenhet då vi inte viste det 
framtida beloppet (Mattsson, 1988). Utifrån tidigare sjukvårdskostnader kan vi därmed
beräkna den genomsnittliga räntan för ett 2-årigt intervall till cirka 4.5 procent (se bilaga 
2). 

Med denna ränta erhåller vi därmed år 2008 en svensk sjukvårdskostnad på 3 497 kronor 
(3 202[1+0,045]^2).

Genom att erhålla detta belopp kan vi nu räkna ut diskonteringsräntan mellan åren 2004 
och 2008, vilket beräknas vara 4,22 procent ([3 497/2 964]^(1/4)-1).

Genomsnittspris för båda undersökningarna med viktningarna 82,5 procent och 17,5 
procent år 2008 i Svenska kronor blir därmed 17 796 kronor per capita (17 
075,6*1,0422), vilket medför att de totala sjukvårdskostnaderna för ESBL i Sverige år 
2008 uppskattas till 52 730 112 kronor (2 963*17 796).

Vidare visade den amerikanska undersökningen att infektioner av de ESBL-producerande 
bakterierna medförde en kostnad för de extra dagars sjukhusvistelse för de ESBL-
producerande bakterierna på cirka 55 procent av de totala sjukvårdskostnaderna (Slama, 

                                                
9 Enligt den första undersökningen från Israel som utfördes år 2003, visades kostnader på 47 000 
amerikanska dollar för patienter som bar på de ESBL-producerade bakterierna (Ben-Ami et al, 2006; Slama 
2008). För patienter som bar på icke producerade ESBL bakterier uppkom kostnaderna vidare för 
sjukvården till 17 000 amerikanska dollar. 
10 I den andra undersökningen som utfördes i USA, år 2004, uppvisades kostnader för sjukvården på cirka 
41 400 respektive 25 000 amerikanska dollar. (Kotapati et al., 2006; Slama, 2008).
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2008). Detta skulle då motsvara en kostnad i Sverige på 29 001 562 kronor (52 730 112
*0,55) under år 2008. 

Läkemedelskostnaderna enligt den Amerika undersökningen för olämpliga val av 
antibiotika, till de ESBL producerade bakterierna, uppskattades också mellan 2 till 3 
procent av de totala vårdkostnaderna (Slama, 2008). Detta skulle innebära att 
läkemedelskostnaderna ligger någonstans mellan 1 054 602 och 1 581 903 svenska 
kronor under år 2008 (52 730 112 *0,02 och 52 730 112 *0,03), vilket blir en 
genomsnittlig kostnad på 1 318 253 kronor ([1 054 602+1 581 903]/2 ).  

Vi har sett i empirin att Sverige och USA har liknande faktorer som orsakar kostnaden 
för sjukvården av ESBL men att inga kostnader direkt har uppskattats för Sverige. Den 
enda faktorn som skiljer sig åt för sjukvården av de ESBL-producerande bakterierna som 
inte kan transformeras från de utländska studierna är kapacitetsförlusten i Sverige, på 
grund av isoleringen (Socialstyrelsen, 2009). Då information fattas, medför det även här
en konsekvens för analysen (Burkhardt et al., 1999). Trots att andelen ESBL-isolat har 
kunnat uppskattas, fattas det underlag för att beräkna denna kapacitetsförlust.

5:4 Sammanfattande analys

Kostnads- och nyttoanalysen var vidare ett hjälpmedel för beslutsfattare inom ett 
samhällsprojekt, för att lyckas fatta tänkbara korrekta beslut (Burkhardt et al., 1999), så 
om vi börjar med att sammanställa de uppskattade och transformerade värdena, får vi en 
kostnadskalkyl (kr/år) enligt följande:  

Produktionsbortfall: 241 781
Sjukvårdens kostnader:                     52 730 112
Varav förlängda sjukvårdsdagar:          (29 001 562)
Varav läkemedelskostnader:                   (1 318 253)
Summa kostnader för ESBL            52 971 893

  
Utifrån den paretooptimala världen, som var en värld där ingen kunde få det bättre, utan 
att någon annan fick det sämre, och då inga externa effekter förekom (Brännlund & 
Kriström, 1998), kan vi tydligt se, med dessa uppskattade kostnader av ESBL, att ESBL
har gett upphov till en störning på den paretooptimala marknaden. 

Kostnaderna kan dock inte sägas vara helt korrekta eftersom lite information fanns 
tillgänglig. Detta var emellertid en konsekvens av kostnads- och nyttoanalysen vilket 
ledde till snedvridna resultat (Burkhardt et al., 1999).

Ingen information om kapacitetsförlust vid patientgenomströmningen vid sjukhusen eller 
andelen av patienternas läkemedelskostnader som staten stod för, av de ESBL-
producerande bakterierna förekom, vilket bidrog till snedvridenheten. 

Vidare blev de uppskattade kostnaderna snedvridna då produktionsbortfallet högst troligt 
är en aning felaktig, i den meningen att en uppskattning av sjukfrånvaron antogs av 
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antalet fler sjukvårdsdagar, men det kan ju innebära att patienterna stannar hemma 
ytterligare någon dag efter sjukhusvistelsen. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att samhällets kostnad ökar av de ESBL-producerande 
bakterierna, men kan inte ge någon exakt siffra. Jag kan dock påstå att kostnaderna för år 
2008, ganska säkert översteg 53 miljoner svenska kronor och att kostnaderna påverkar 
patienten, samhället och sjukvården. 
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__________________________________________________________

6. SLUTDISKUSSION
___________________________________________________________

I detta kapitel tas analysen ett steg längre, jag diskuterar fritt utefter de kunskaper jag 
har samlat på mig under studiens gång. Syftet med kapitlet är att ge svar på den 
inledande problemformuleringen. Därefter ges förslag till vidare forskning.

6:1 Slutsatser

Den inledande problemformuleringen som ställdes i början av studien var: ”leder ESBL-
producerande bakterier till ökade samhällskostnader i Sverige”. Efter att ha samlat in 
information av de negativa externa effekterna (kostnaderna) och kvantifierat dem i form 
av kalkylen, vill jag påstå att ESBL leder till ökade samhällskostnader för Sverige. Även 
då jag inte har kunnat påvisa någon exakt kostnad av ESBL, kan jag ändå ganska säkert 
påstå att kostnaderna av ESBL, för år 2008, översteg 53 miljoner svenska kronor. Jag vill 
också påstå, efter denna studie, att ESBL utgör en mycket liten andel av de totala 
vårdrelaterade infektionernas kostnader  Sverige, då ESBL endast svarar för cirka 1.3 
procent av dessa kostnader (53 000 000/4 000 000 000). 

De kostnadsbärande enheterna av ESBL för samhället, efter att ha studerat empirin, 
kunde ses utifrån tre olika perspektiv, för patienten, samhället och för sjukvården. Då 
högkostnadstryck har införts i Sverige, står patienterna för en mycket liten del av de 
totala samhällskostnaderna. Det är staten som står för desto mer, då de till största del 
ansvarar för patienternas läkemedels- och sjukvårdskostnader. Då staten betalar största 
delen av läkemedelssubventionen samt hela sjukvårdssubventionen till sjukvården, vill 
jag påstå att det är sjukvården som står för dessa kostnader i första stadiet. Vidare stod 
sjukvården också för sina egna kostnader i form av ökade vårdskostnader, 
läkemedelskostnader samt alternativkostnaden till isoleringarna. Vi kan därmed dra 
slutsatsen att sjukvården drar den största bördan av samhällets totala kostnader av ESBL, 
i det första stadiet eftersom sjukvården har sina egna kostnader samtidigt som de får stå 
för samhällets subvention, då subventioneringen betalas ut först i ett senare stadium. 

Detta innebär vidare att sjukvården måste hålla en god likviditet, annars kommer de få 
ekonomiska problem och människans hälsa svävar i fara, då sjukvården inte har resurser 
till att bota ESBL. Jag vill vidare påstå att det är just det här som har hänt idag. 
Sjukvården har inte alla resurser som krävs för att bota ESBL eller för att helt stoppa 
denna spridning, då det idag sker en stor brist på bland annat isoleringsrum. Alla 
individer kan då inte isoleras och spridningen fortgår. Människor fortsätter att smittas 
vilket gör att samhällets kostnader fortsätter öka och kostnaden för isoleringen överstiger 
alternativkostnaden. 

Därmed vill jag också påstå att det totala samhällets knappa resurser inte sköts på ett 
effektivt sätt. Trots att åtgärder gjorts av smittskyddsinstitutet, för att stoppa ESBL:s 
spridning, så finns det idag inte tillräckligt med resurser för att lyckas. Om bland annat 
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fler isoleringsrum skulle upprättas nu, vilket skulle medfört en högre kostnad i det korta 
perspektivet, men i det långa perspektivet om spridningen stoppas, leda till en lägre 
kostnad i framtiden.

Trots att Sveriges samhälle än så länge har en relativt gynnsam resistenssituation till 
förhållandevis många andra länder så kommer även Sveriges resistenssituation öka i 
omfattning, då resistensen sprider sig mellan länderna. Vi i Sverige kan därmed inte 
längre bortse från denna resistenssituation, vilket vi också fått bevisat för oss i denna 
studie, att ESBL skapar problem och leder till ökade samhällskostnader. 

Då spridningen av resistensstammar fortsätter att sprida sig över nationsgränserna, ställs 
vidare krav på alla länders ekonomier, att tillsammans hitta ett sätt för att få stopp på 
denna resistenspridning. Problemet vilar således inte enbart på ett enda land. 

6:2 Förslag till vidare forskning

Jag har personligen funnit problemformuleringen väldigt intressant och det har under 
processens gång dykt upp många nya idéer till vidare forskning. Nedan följer några 
förslag till en vidare utveckling av studien samt nya infallsvinklar. 

Då en kostnads- och nyttoanalys används i studien, men då endast ena sidan undersökts, 
är ett förslag till vidare forskning att säkerställa de önskvärda effekterna av 
antibiotikaresistensen av ESBL för samhället. Detta kan vid en första inblick anses 
konstigt att antibiotikaresistens kan leda till positiva effekter, men det har faktiskt 
bevisats att denna resistens leder till vissa positiva effekter. Ett exempel kan vara då 
antibiotikan används i majsens DNA. Antibiotikan som kodar för resistens leder till att 
skadeinsekter håller sig borta. Dessa positiva effekter skulle sedan kunna ställas mot de 
negativa effekterna för att därefter upprätta en fullständig kostnads- och nyttoanalys, vid 
utvecklingen av ESBL. Kanske är det så att fördelarna väger tyngre än nackdelarna? Om 
en sådan studie skulle utföras kan samhället i Sverige se helhetsbilden av ESBL och då 
uppskatta den totala effekten som samhället råkat ut för, av de ESBL-producerande
bakterierna.

Ett annat alternativ till vidare forskning är också att göra denna studie gällande för en 
längre tidsperiod. Den spridda antibiotikaresistensen gäller högst sannolikt över en längre 
period, då det tar tid för bakterierna att utveckla resistens. Även en sådan studie skulle 
kunna ge samhället i Sverige ett mer verklighetsbaserat underlag för 
samhällskostnaderna.

Annars har det vidare påvisats, under denna studies gång, att det inte enbart är ESBL som 
ger upphov till antibiotikaresistensen. Ett annat fall är den så kallade MRSA-resistensen,
som på liknande sätt har gett upphov till en spridande antibiotikaresistens och lett till att 
samhällets kostnader ökat. Angående MRSA har det också forskat mer om, då det har 
funnits under en längre tid. Forskaren skulle då kunna få bättre och säkrare resultat, om 
en sådan studie skulle utföras. Om MRSA-fallen sammanställs kan vidare den totala 
effekten av antibiotikaresistensen uppskattas. MRSA kan givetvis ses från både den 
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negativa men även den positiva sidan, och igen, samhället kan då få en helhetsbild av
hela effekten av antibiotikaresistensens utveckling, om båda sidorna studeras.
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BILAGA 1
___________________________________________________________

Andel ESBL-resistens i Sverige av bakterierna escherichia koli och klebsiella 
pneumoniae, uppdelat på landstingsnivå (smittskyddsinstitutet, 2009). Direktlänk hämtat
den 29 maj 2009  http://www.smittskyddsinstitutet.se/

Landsting 2007 2008 2009
Blekinge 29 38 12
Dalarna 39 79 32
Gotland 6 18 7
Gävleborg 37 47 28
Halland 42 53 20
Jämtland 25 40 20
Jönköping 83 130 45
Kalmar 32 66 31
Kronoberg 50 73 28
Norrbotten 32 37 16
Skåne 317 378 161
Stockholm 539 879 333
Södermanland 49 64 25
Uppsala 236 186 42
Värmland 58 71 39
Västerbotten 43 41 32
Västernorrland 32 48 17
Västmanland 27 67 24
Västra 
Götaland 322 504 226
Örebro 49 62 23
Östergötland 53 82 37
Totalt 2100 2963 1198
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BILAGA 2
___________________________________________________________

Total sjukvårdskostnad per capita för Sverige och USA i amerikanska dollar, mätt i 
Puchasing Power Parity (PPP). Direktlänk hämtat den 1 juni 2009; 
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34631_1_1_1_1_1, 00.html

Räntan är baserad på 2 år, så räntan för exempelvis år 1990 är räntan mellan 1988 och 
1990. Detta har räknats ut med nuvärdesberäkningens formel enligt Mattsson (1988). 
Genomsnittsräntan har vidare räknats ut som ett genomsnitt av alla räntor.

År Sverige USA ränta genomsnittsränta
1987 1371 2025
1988 1434 2267
1989 1523 2475
1990 1592 2738 5.37
1991 1576 2957
1992 1617 3167 0.78
1993 1660 3359
1994 1665 3500 1.47
1995 1746 3656
1996 1861 3803 5.72
1997 1886 3951
1998 1982 4112 3.2 4.59
1999 2129 4318
2000 2284 4570 7.35
2001 2511 4915
2002 2707 5305 8.87
2003 2841 5682
2004 2964 6014 4.64
2005 3012 6347
2006 3202 6714 3.94


