
Referenser:
1. Gumbie et al. BMC Health Services Research (2021) 21:319
2. Svenska knäprotesregistret www.myknee.se

Detta material är avsett för öronläkare. Om du är brukare ska du prata med din öronläkare om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultaten kan variera.  
Din öronläkare eller audionom informerar dig om de faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. 
Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

Cochlear, Hear now. And always och den ellipsformade Cochlearlogotypen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2021. D1853451 V1 2021-04.

Kostnadseffektivitet

ICERs – jämförelse
Resultaten visar att unilateralt CI till vuxna är mer kostnadseffektivt 
än andra relativt vanliga medicinska interventioner i Sverige.

CI i jämförelse med primär knäplastik2

Betydligt färre resurser allokeras till CI jämfört med primär knäplastik 
trots jämförbar kostnadseffektivitet.

Resultat
Unilateralt cochleaimplantat till  
vuxna som tidigare använt hörapparat 
är kostnadseffektivt. 

Metod
En Markov modell med ett  
livstidsperspektiv.

Systematiska litteratursökningar  
genomfördes för att hitta och ladda  
upp relevant data i modellen avseende  
i) sannolikhet för övergång till olika hälso- 
tillstånd, ii) ekonomiska utvärderingar och  
iii) effekt i form av påverkan på livskvalitet. 

Patientens vårdprocess kartlades med  
hjälp av CI-klinikerna på Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset och Karolinska  
Universitetssjukhuset.

Data avseende enhetskostnader och  
resursanvändning inhämtades från  
CI-klinikerna på SU och KS samt från  
systematiska litteratursökningar,  
Socialstyrelsen, SKR och andra källor.

Målsättning
Att estimera om unilateralt cochlea- 
implantat till vuxna som tidigare använt 
hörapparat är kostnadseffektivt.

Introduktion
• Grav hörselnedsättning kan

- Öka risken för demens och depression 
- Påverka livskvaliteten negativt 
- Påverka ekonomin negativt

• Cirka 20 000 vuxna i Sverige,  
det vill säga cirka 0.2 % av den vuxna  
populationen, har grav hörselnedsättning.

• År 2017 hade 2 624 vuxna unilateralt  
cochleaimplantat i Sverige, vilket enbart 
är 13 % av den population med grav  
hörselnedsättning som skulle kunna  
ha nytta av ett CI.

Studien är genomförd av Macquarie University´s 
Centre for the Health Economics med ett ovillkorat 
ekonomiskt bidrag från Cochlear Ltd.

Kirurgisk intervention ICER SEK/QALY Kostnadseffektivitet 
enligt Socialstyrelsen

Shuntkirurgi för normalt rycks hydroce falus (NPH) 180 600 Låg kostnad

Unilateralt cochleaimplantat 140 474 Måttlig kostnad

Primär knäplastik 150 454 Måttlig kostnad

Flash Glukosmätning för patienter med  
Typ 1 diabetes med intensiv insulinbehandling 291 130 Måttlig kostnad

Primär höftplastik 337 083 Måttlig kostnad

Transfemoral amputation 868 479 Hög kostnad

ICER 
=

140 747 SEK/QALY 
Medelålder: 61 år 
Antal operationer/år: 200

150 454 SEK/QALY 
Medelålder: 68,8 år 
Antal operationer/år: 15 500

Kostnad QALY
ICER, kostnad  
per QALY

435 147 SEK 2.98 140 747 SEK/QALY
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Utgångspunkter  
och antaganden
• Studien antog ett livstidsperspektiv, det vill säga 

från evaluering av CI för en patient och livet ut.

• Medelåldern för att få ett CI antogs vara 61 år.

• Uppgradering till ny ljudprocessor antogs ske 
vart ~ 9 år.

Avseende unilateralt cochleaimplantat till vuxna i Sverige1


