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Kontekst: 
I Danmark mødes udfordringer med ensomhed 
med øget bevågenhed og politisk handling, men 
når der tænkes i konkrete løsninger, er det med et 
overvejende fokus på sociale indsatser, som 
oftest finansieres via satspuljemidler.1 Et svært 
overset – og måske ikke lige så indlysende - værn 
mod ensomheden er til gengæld vores 
prioriteringer af lægemidler. 
 
At arbejde med ensomhed i prioriteringen af 
lægemidler finder vi meningsfuldt ud fra 
betragtningen, at ensomhed er stærkt udtalt hos 
kronikere og sygdomsramte2. Desværre er de 
gængse prioriteringsværktøjer ikke designet til at 
tage hensyn til ensomhedsproblemer. Dette er 
eksemplificeret ved prioriteringsværktøjet ’Quality-
Adjusted-Life-Years’ (QALY), som benyttes af 
Medicin-rådet til at beslutte hvilke lægemidler, der 
skal på markedet i Danmark. 
 
Mål: 
Vi ønsker at introducere en model til en ny 
prioritering af lægemidler i Danmark, hvor der 
tages øget hensyn til ensomhedsforebyggelse. 
Formålet med modellen er, at sikre at lægemidler 
ikke begrænser eller hæmmer forbrugernes og 
patienternes muligheder for indgå i fællesskaber i 
arbejds-, familie-, og fritidslivet.  
  
Selvom nærværende tekst sætter fokus på 
prioritering af lægemidler, så forventer vi, at vores 
model kan inspirere til handling rettet mod mere 
generel optimering af eksisterende 
sundhedsprioriteringer, politikker og praksisser, 
så de i højere grad tilgodeser 
ensomhedsforebyggelse og generelt socialt 
velvære hos personer med kronisk sygdom 
og/eller anden sygdom. 
 
Data og metode: 
Vores model tager udgangspunkt i Quality-
Adjusted-Life-Years (QALY), hvortil vi 
gennemfører en revidering af dens beskrivelse af 
“sundhedstilstande”, samt måden hvorpå den 
værdisætter disse. Analyserne bygger på data fra 
cirka 19.000 personer, som deltog i Region 
Nordjylland sundhedsprofilundersøgelse "Hvordan 
har du det?", som blev indsamlet i 2017.  
 
QALY er designet til at måle effekt af lægemidler 
ved at sætte værdier på såkaldte 
“sundhedstilstande”, og ifølge QALY er nogle 
sundhedstilstande mere “sunde” og dermed mere 

 
1 Se fx: Satspulje sundheds- og ældreområdet 2016-2019; 
Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021; Aftale 
om satspuljen på ældreområdet for 2019-2022,  

“værd” end andre. For at opnå god effekt skal et 
givent lægemiddel således formå at flytte 
patienter eller forbrugere fra mindre en optimal 
sundhedstilstand til en mere optimal tilstand.  Den 
aktuelle QALY-model definerer sundhedstilstande 
ud fra kombinationer af fem “sundhedskategorier” 
- 1) Bevægelighed, 2) Personlig pleje, 3) 
Smerter/ubehag, 4) Sædvanlige aktiviteter, og 5) 
Angst/depression. De mange forskellige 
sundhedstilstande værdisættes relativt til 
hinanden baseret på befolkningens præferencer 
for sundhed. Denne præference-metode, mener 
vi, fører til en overestimering af betydningen af 
“Smerter/ubehag” samt “Bevægelighed” og en 
underestimering af “Sædvanlig aktivitet” - relativt 
til hvordan mennesker faktisk erfarer disse 
problemer. I vores analyse gennemfører vi i 
stedet en værdisættelse, som tager udgangspunkt 
i målbare tab af livstilfredshed for de mennesker, 
der måtte opleve de respektive problemer. 
Derudover gennemfører vi en særskilt analyse, 
hvor vi tilføjer ensomheds-målet “Three-Item-
Loneliness-Scale” (T-ILS) til beskrivelsen af 
sundhedstilstande, da vi ikke mener, at de 
nuværende fem kategorier på tilstrækkelig vis 
formår at fange betydningen af ensomhed for 
sundhed og trivsel. 
 
Resultater: 
Vores analyser dokumenterer, at den største 
effekt fra de fem sundhedskategorier på 
livstilfredsheden er  ’Angst/depression’ efterfulgt 
af ’Sædvanlig Aktivitet’ og dernæst ’Personlig 
pleje’. ’Smerte/ubehag’ og ’Bevægelighed’ har 
mindst påvirkning på livstilfredsheden i modellen. 
At ‘Sædvanlig aktivitet’ tilfører så meget effekt, 
adskiller i særdeleshed vores model fra den 
oprindelige præferencebaserede model. 
Tilføjes der yderligere et mål for ensomhed til 
modellen, finder vi at netop dette mål har en stor 
signifikant negativ effekt på livstilfredshed - kun 
overgået af “Angst/depression”. 
  
Policy-implikationer: 
En fordel ved at anvende - eller tage inspiration 
fra - vores model i praksis, er at lægemidler som 
ikke socialt begrænser mennesker, vil få lettere 
adgang til det danske marked sammenlignet med 
i dag. I praksis forestiller vi os, at det særligt vil 
det få konsekvenser for lægemidler som har 
bivirkninger med en “social karakter”. Det kunne 
f.eks. være svær træthed eller kosmetiske og 
plejemæssige problemer (såsom uren hud, 
rødme, sved, lugt etc.).

2 Lasgaard, M., et al (2021) 



 

 
Introduktion: 
 

Hvad er QALY? 
QALY (Quality Adjusted Life Years) er et mål som kombinerer leveårs- og livskvalitetsgevinster i én målbar 
enhed. QALY anvendes af beslutningstagere verden over til at prioritere midler til medicin, 
sundhedsteknologi og behandlingsprogrammer, og i Danmark anvendes QALY af Medicinrådet til at 
gennemføre omkostningseffektivitetsanalyser.3 Disse analyser har til formål at estimere hvor mange 
“QALYs” forskellige lægemidler forventes at generere relativt til deres respektive priser (Cost per QALY). 
Som udgangspunkt, vil de lægemidler som giver mest QALY relativt til prisen opnå lettere adgang til 
markedet.4 
 
For at kunne måle sådan en effekt, skal QALY både kunne beskrive og værdisætte forskellige 
sundhedstilstande samt de tilhørende sundhedsgevinster, som de respektive lægemidler forventes at kunne 
realisere. Beregningen af QALY gennemføres derfor i to led, hvor de berørte patienter først beskriver deres 
sundhed ud fra det sundhedsrelaterede-livskvalitets-instrument “EQ-5D”. EQ-5D definerer livskvalitet ud fra 
fem kategorier:  

1) Bevægelighed 
2) Personlig pleje 
3) Smerter/ubehag 
4) Sædvanlige aktiviteter 
5) Angst/depression. 

 
For hver af de fem kategorier findes der fem niveauer af sværhedsgrad, hvor ’1’ udtrykker, at man ikke 
oplever problemet, og ’5’ at man oplever problemet i meget svær grad. Tidligere har man kun opereret med 
3 niveauer af sværhedsgrad for de 5 kategorier. Denne udvidelse af EQ-5D omtales også EQ-5D-5L.  
Dette resulterer i en lang række mulige kombinationsmuligheder, som vi kan tænke som forskellige 
“sundhedstilstande”. F.eks. kan en sundhedstilstand udtrykkes ved at en patient udfylder EQ-5D-5L og 
rapporterer “ingen” problemer med bevægelighed (kategori 1, niveau 1), “ingen” problemer med personlig 
pleje (kategori 2, niveau 1), men har “lidt” problemer med at udføre sædvanlige aktiviteter (kategori 3, niveau 
2), samt lidt smerter eller ubehag (kategori 4, niveau 2) og er moderat ængstelig eller deprimeret (kategori 5, 
niveau 3). Denne tilstand kan teknisk beskrives “11223”. 
 
Denne tilstand samt alle andre tilstande skal efterfølgende værdisættes. En sådan værdisættelse gør det 
muligt at rangere de forskellige sundhedstilstande og sygdomme efter byrdeforhold. På den måde kan vi 
f.eks. regne ud om tilstand 11223 er mere eller mindre værd end 11232. 
 
Denne værdisættelses-øvelse er også nødvendig for at kunne beregne en given gevinst ved ét lægemiddel 
relativt til et andet lægemiddel, og det er til det formål, at QALY primært anvendes. For at opnå god effekt i 
en QALY-optik skal et givent lægemiddel således formå at flytte patienter eller forbrugere fra mindre en 
optimal sundhedstilstand til en mere optimal tilstand, og de lægemidler som evner dette bedst (relativt til 
deres pris) vil opnå lettere markedsadgang. 
 
 
 
 

 
3 Medicinrådet (2020) 
4 Medicinrådet (2020) 
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Men hvordan gennemføres værdisættelsen? 
 
I dag gennemføres værdisættelse af sundhedstilstandene med udgangspunkt i den generelle befolknings 
holdninger til livskvalitet og sundhed. Dette indebærer at et repræsentativt udsnit af befolkning bliver bedt om 
at vurdere, hvor mange leveår de er villige til at opgive for at undgå en given sundhedstilstand.5 
 
Ved at kigge på tværs af alle sundhedstilstandene samt deres værdisættelser, er det muligt at udlede, hvor 
meget værdi de enkelte fem sundhedskategorier har relativt til hinanden. Ifølge den senest gennemførte 
vægtning i Danmark (som anvendes af Medicinrådet) vurderer danskerne at de to absolut vigtigste 
kategorier er: ’Angst/depression’ og ’Smerte/ubehag’. ’Personlig pleje’ og ’Sædvanlige aktiviteter’ tildes 
imidlertid mindst vægt og betydning (se Figur 1).  
 
Grundstenene i QALY er altså dets definition af livskvalitet (EQ-5D) og dets vægtning af de respektive 
livskvalitetskategorier (som pt. baseres på befolkningens holdninger). Dette ”designvalg” af målemetoden 
har klar indflydelse på, hvordan vi prioriterer midler til sundhed i Danmark, men modellen kunne sagtens 
være bygget anderledes. Vi identificerer to centrale problemer ved den nuværende model: 

 
 
Figur 1: De danske vægte for EQ-5D-5L i Danmark 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Gennemføres ved metoderne composite time trade-off (cTTO) og discrete-choice experiment (DCE), kilde: Jensen, C. E. et al. (2021)  
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Problem 1: QALY vægter sundhed og livskvalitet efter befolkningens præferencer og ikke 
patienternes erfaringer 
 
Et væsentligt kritikpunkt ved det nuværende 
design er, at man anvender den generelle 
befolknings holdninger til sundhed og livskvalitet 
som fundament for værdisættelsen af de fem 
kategorier (i EQ-5D). Foruden at det normativt 
kan diskuteres, om ikke vægten bør tage 
udgangspunkt i de mennesker, der faktisk lever 
med problemerne, så er det også diskutabelt om 
mennesker på pålidelig vis overhovedet er i stand 
til at gennemføre denne type komplekse 
hypotetisk vurderinger om sundhed og livskvalitet. 
 
Det kan argumenteres at en præferencebaseret 
model er mere “demokratisk” da den forholder sig 
til offentlighedens holdninger til sundhed, men en 
lang række studier har dokumenteret, hvordan vi 
mennesker har svært ved at forudsige og 
værdisætte den nydelse eller glæde, som vi måtte 
opnå selv fra selv simple dagligdags-goder - 
såsom glæden ved at spise en is eller lytte til 
musik.6 Derudover har mennesker svært ved at 

vurdere hvilke goder og tilstande, der giver en 
midlertidig effekt og hvilke der giver en 
langtidseffekt på trivslen.7  
 
Endeligt er det dokumenteret, at mennesker 
besidder et kognitivt bias, som gør, at vi 
konsekvent vurderer fremtrædende fysiske 
problemer til at have større betydning for vores 
livskvalitet, mens mere “usynlige” problemer, 
såsom ensomhed, generelt tildeles mindre 
betydning.8  Dette bias er blevet døbt “fokus-
illusionen” af nobelprisvinderen Daniel 
Kahneman, og anses som en bærende årsag til at 
præferencer oftest er en ringe proxy for faktiske 
mennesker erfaringer og livskvalitet.9 
Disse problemer bevirker, i vores optik, at QALY i 
sin nuværende form - hvor værdisættelsen af 
sundhedstilstande er baseret på præferencer -  er 
problematisk og utilstrækkelige som grundlag for, 
hvordan vi skal fordele midler til sundhed i 
Danmark.  

 
 

Forslag 1: Vi foreslår at værdisættelsen af sundhedstilstande baseres på livskvalitets-
data for de mennesker, som er berørt af sundhedsproblemer. 

 
 
  

 
6 Kahneman, D., & Snell, J. (1992); Wilson, T. D., & Gilbert, D. 
T. (2005). 
7 Dolan, P. (2014). 

8 Schkade, D. A., & Kahneman, D. (1998).  
9 Dolan, P., & Kahneman, D. (2008); Levinson, A. (2012); The 
Health and Happiness Foundation (2020) 
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Problem 2: Ensomhed regnes ikke med i en “sundhedstilstand”, selvom det er af afgørende 
betydning for befolkningens livskvalitet 
 
Et andet væsentligt kritikpunkt ved QALY-
modellen er, at EQ-5D ikke måler direkte på 
ensomhed.  
 
I Danmark findes der cirka 570.000 mennesker, 
som lever med svær ensomhed10, hvilket hvert år 
koster statskassen 8,3 milliarder i tabt produktion 
og øget forbrug af pleje og 
sundhedsydelser.11Derudover betaler de berørte 
en stor pris i form af tab af livskvalitet og leveår. 
Faktisk tyder det på, at svær ensomhed er en af 
de største ”trivselsrøvere” i samfundet, da det 
både på individniveau og befolkningsniveau 
stjæler flere gode leveår fra befolkningen end 
problemer som depression, Parkinsons og 
økonomisk nød.12  
 
Ensomhed er stærkt beslægtet med sygdom og 
helbredsproblemer. Der er dog tale om en 
årsagssammenhæng som ”går begge veje”. 
Ensomhed synes således at øge risikoen for 
helbredsproblemer, mens kronisk sygdom 
tilsvarende kan øge risikoen for ensomhed, 
eksempelvis som følge af begrænsede 
muligheder for at deltage i sociale aktiviteter.13  

I en nyere dansk analyse vurderes det, at 
personer, der angiver at de lever med én sygdom, 
har mere end halvanden gang større 
sandsynlighed for at føle sig svært ensom 
sammenlignet med en rask person.14 For 
personer der angiver at leve med to sygdomme, 
er sandsynligheden dobbelt så stor for svær 
ensomhed, og for personer som angiver at leve 
med længerevarende psykisk lidelse er 
sandsynligheden mere end fire gange så stor for 
svær ensomhed. 
 
Fordi ensomhed udgør den mest potente kilde for 
mistrivsel i befolkningen, og fordi ensomhed er 
særligt udtalt hos mennesker med sygdom, finder 
vi det oplagt, at tilføje et mål for ensomhed til 
beskrivelse af sundhedstilstande (via EQ-5D eller 
andet instrument). 
 
Det er i øvrigt ikke vores overbevisning, at EQ-
5D-kategorien ’sædvanlige aktiviteter’ fungerer 
som en tilstrækkelig proxy for ensomhed. Dette 
elaborerer vi på i analysen. 

 
 

Forslag 2: Vi foreslår at ensomhed inkluderes i beskrivelsen af sundhedstilstande.  

 
  

 
10 Jensen, H. A. R. et al. (2021) 
11 Eriksen, L. et al. (2016) 
12 Birkjær, M. & Kaats, M. (2021) 

13 Lasgaard, M., et al (2021) 
14 Ibid. 
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Data og metode 
 
I vores analyse vil vi empirisk underbygge værdien og nytten ved vores ovennævnte to forslag. Vi 
gennemfører to delanalyser, for at kunne adressere begge forslag separat. Analyserne bygger på data fra 
cirka 19.000 personer, som deltog i Region Nordjylland sundhedsprofilundersøgelse "Hvordan har du det?", 
som blev indsamlet i 2017.15  
 
Første analyse  
Første analyse demonstrerer hvordan de fem EQ-5D-kategorier påvirker befolkningens livstilfredshed (skala 
fra 1-10).  
 
Livstilfredshed regnes i dag som et validt mål for menneskers generelle subjektive trivsel. Målet er stabilt 
over tid og på tværs af befolkninger og kan forudsige nationale forskelle som stemmer overens med 
befolkningernes socioøkonomiske forskelle. Derudover korrelerer målet med genetiske og psykologiske 
markører og reagerer på afgørende ændringer i menneskers livsomstændigheder16. I dag anbefaler flere 
organisationer, herunder OECD og FN17, almen livstilfredshed som et vigtigt måleparameter for samfundets 
fremskridt på linje med mål for middellevetid og økonomisk vækst, og i lande som New Zealand og 
Storbritannien indgår målet i finansministeriernes regnemodeller.18 
 
Til at måle hvordan EQ-5D-kategorierne påvirker livstilfredsheden gennemføres en regressionsanalyse 
(OLS), hvor livstilfredshed optræder som afhængig variable og hvor de fem kategorier såvel som en række 
kontrolvariable udgør de uafhængige variable. Kontrolvariable dækker over respondenternes 
uddannelsesniveau, erhvervsstatus, personlige forhold, alder og køn. I spørgsmålene der omhandler de 5 
kategorier, har respondenterne svaret i overensstemmelse med EQ-5D-3L metoder om de har hhv. ’ingen 
problemer’, ’moderate problemer’ eller ’svære problemer’.19 
 
Det er vigtigt at understrege, at vi anvender EQ-5D-3L, mens de aktuelle anvendte vægt til 
sundhedstilstande (som bruges af Medicinrådet) er baseret på EQ-5D-5L. Vi vurderer ikke, at denne forskel 
er af stor betydning for analysens formål. I bilag har vi listet de konkrete spørgsmål, der anvendes i begge 
versioner af måleinstrumentet (se Bilag 2). 
 
Ved alle 5 kategorier udgør andelen af respondenter med svære problemer under 4 % af den målte 
population, og for ’Bevægelighed’ samt ’Personlig pleje’ udgør disse blot 0,25% og 0,44%, henholdsvist. Det 
skaber betydelig usikkerhed, når blikket rettes mod individer med svære problemer. For at overkomme 
problemer med estimaternes usikkerhed har vi valgt at sammenlægge besvarelserne for ”nogle” og ”svære” 
problemer i analysen.  
 
 
 
 

 
15 Kyed, V.H. et al. (2018). Data blev tildelt The Health and Happiness Research Foundation efter anmodning hos Region Nordjylland. 
16 Diener, E. et al. (2012). 
17 OECD (2013); Helliwell et al. (2020). 
18 I New Zealand anvendes livstilfredshed målet i den såkaldte CBAx-model til at udregne samfundsøkonomisk gevinst ved policy, og i 
UK er er livstilfredshed nu adopteret i HM Green Book. 
19 Det er vigtigt at notere sig, at vores resultater baserer sig på EQ-5D-3L, men at det er EQ-5D-5L som Medicinrådet har adopteret og 
gør brug af. Det er dog vores vurdering, at vægtningsproblemet, såvel som manglede fokus på ensomhed, også gør sig gældende for 
EQ-5D-5L. 
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Anden analyse 
Anden analyse følger samme proces som den første analyse, men derudover tilføjer vi et mål for ensomhed 
som forklarende variabel til livstilfredshed. 
 
Datasættet indeholder det anerkendte ensomhedsmål T-ILS (Three-item-loneliness-scale), som måler på tre 
dimensioner af ensomhed; relationel samhørighed, social samhørighed og selvopfattet isolation. Hver af 
disse dimensioner måles på en 1-3 skala, og når dimensionerne sammenlægges opnås en samlet skala fra 
3-9 skala, hvor en score mellem 7-9 kan kategoriseres som ’svær ensomhed’.20 Vi har dog inddelt skalaen i 
3 kategorier; ikke ensomme, moderat ensomme og svært ensomme, eftersom vi er interesseret i at kunne 
undersøge hvorledes både moderat ensomhed og svær ensomhed påvirker livstilfredshed og om dette mål 
kan bidrage til en forklaring af livstilfredshed, som rækker udover, hvad der alene kan forklares af EQ-5D. 
Der er desuden dokumentation for at, at personer som vi her definerer som ”moderat ensomme” oplever 
betydelige tab af livstilfredshed - faktisk større tab end der kan måles ved ufrivillig arbejdsløshed eller 
økonomisk nød.21
 
 
 
Analyse 1: EQ-5D baseret på befolkningens livstilfredshed 
 
Figur 2 præsenterer resultatet af den første analyse. Som figuren viser, finder vi den største effekt på 
livstilfredshed fra “Angst/depression” efterfulgt af “Sædvanlig aktivitet” og dernæst “Personlig pleje”. 
“Smerte/ubehag” og “Bevægelighed” har mindst påvirkning på livstilfredsheden i modellen. 
 
Figur 2: Livstilfredsheds-værdier for EQ-5D 

 
Se bilag for mere information 
 
En af de mest betydelige forskelle fra den præferencebaserede QALY-model (Figur 1) til vores model er, at 
“Sædvanlige aktiviteter” i vores model tillægges betydeligt mere effekt og værdi. Denne effekt, mener vi, bør 
afspejles i QALY-modellen ved at tillægge "Sædvanlige aktiviteter" betydeligt større vægt. Derudover er det 
også tydeligt, at vores model tillægger “Smerte/ubehag” betydeligt mindre værdi sammenlignet med den 
præferencebaserede QALY-model (Figur 1). 
 
 
 
 

 
20 Lasgaard, M., et al (2021) 
21 Birkjær, M. & Kaats, M. (2021) 
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Analyse 2: Værdisættelse af EQ-5D-3L i Danmark ved brug af livstilfredshed + tilføjet mål for 
ensomhed 
 
På samme måde som i Analyse 1, gennemføres der en regressionsanalyse for EQ-5D-kategorierne på 
livstilfredshed, men i denne analyse udvides modellen med et mål for ensomhed. 
 
Figur 3: Livstilfredshedsværdier for EQ-5D (+ ensomhed) 

 
Se bilag for mere information 
 
Af Figur 3 ovenfor ses tydeligt at ensomhed har en stor negativ signifikant effekt på livstilfredshed - kun 
overgået af Angst/depression.  
 
Når vi inkluderer ensomhed i modellen, ses yderligere at modellens forklaringsgrad, målt ved den justerede 
R2 værdi, øges med 13,7% fra 0,1875 til 0,2132. Eller med andre ord: ved at inkludere ensomhed i 
modellen, bliver vi i stand til bedre at kunne forklare udviklingen i livstilfredshed, end hvis denne parameter 
er udeladt. 
 
Ensomhed viser sig at være en betydelig parameter, som ikke opfanges af de nuværende 5 definerede 
sundhedskategorier, når vi undersøger deres effekt på individers livstilfredshed. 
Billedet bliver kun mere tydeligt hvis indskrænker analysen til at kigge på gruppen af svært ensomme 
individer. Ved at foretage denne analyse ses at svært ensomhed har den klart største negative effekt på 
livstilfredshed med en signifikant negativ effekt på 1,833 på et 1% signifikansniveau.  
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Figur 4: Livstilfredsheds-værdier for EQ-5D (+ svær ensomhed) 
 

 
Se bilag for mere information 
 
Når ensomhed specificeres til svær ensomhed, ses at alle fem oprindelige kategorier opfanger dele af den 
store negative effekt af ensomhed på livstilfredshed, hvor “Sædvanlig aktivitet”’ opfanger relativt mest af 
denne effekt. Dog er det samtidig tydeligt, at ensomhed har en stor effekt på trivslen, som er uafhængig af 
de øvrige kategorier. Dermed synes det langt fra tilstrækkeligt at lade f.eks. “sædvanlige aktiviteter” eller 
“Angst/depression” fungerer som en proxy for ensomhed. 
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Implikationer og anbefaling: 
 
Nedenfor beskriver vi hvordan vi forestiller os, at en adoptering af vores forslag vil påvirke prioriteringen af 
lægemidler i Danmark: 
 
Implikationer ved at værdisætte EQ-5D efter livstilfredshed: Værdisættes EQ-5D-kategorierne efter 
livstilfredshed i stedet for befolkningens præferencer, vil det bevirke, at lægemidler som fremmer 
gennemførelse af “Sædvanlige aktiviteter” kan opnå lettere adgang til markedet, mens produkter hvis 
primære effekt er større bevægelighed eller smertelindring, vil blive prioriteret lavere. Det betyder dog ikke at 
smertepatienter får forringet deres adgang til god medicin. I stedet vil det betyde, at produkter som tidligere 
har sikret god smertelindring, men samtidig har begrænset gennemførelsen af “sædvanlige aktiviteter”, vil 
blive nedprioriteret relativt til et produkt som ligeledes smertelindrer, men som ikke svækker personens 
gennemførelsen af “sædvanlige aktiviteter”.  
 
I analysen er “Sædvanlig aktiviteter” beslægtet med målet for ensomhed, men ikke i så høj grad, at den 
fungerer som en tilstrækkelig proxy for ensomhed. Vi vil derfor argumentere for, at man foruden at 
værdisætte sundhedstilstande efter livstilfredshed, også burde måle direkte på ensomhed ved beskrivelsen 
af sundhedstilstande. 
 
Implikationer ved at inkludere et mål for ensomhed: Inklusion af ensomhed i den tekniske beskrivelse af 
sundhedstilstande vil bevirke, at en person som er ensom, vil vurderes til at have en ringere 
sundhedstilstand end en person, som ikke er ensomhed. Det vil ydermere bevirke, at et lægemiddel som vil 
kunne ensomhedsforebygge - ved f.eks. at begrænse mulige “sociale bivirkninger” - vil vurderes som 
værende mere effektivt, sammenlignet med et tilsvarende lægemiddel, som havde samme 
sundhedsvirkninger, men som ikke kunne begrænse mulige sociale bivirkninger. 
 
Vi er opmærksomme på, at der for mange sundhedstilstande, som indebærer sociale komplikationer og øget 
risiko for ensomhed, aktuelt ikke findes lægemidler, som kan kan begrænse disse udfordringer. Vi tror dog 
på, at en systematisk prioritering af offentlige sundhedsmidler som kan forebygge ensomhed, vil sikre et 
markedsincitament for industrien til at overveje vigtigheden af, at patienter ikke begrænses socialt.  
 
Vores anbefaling: 
For at sikre en bedre prioritering af sundhedsudgifter i Danmark, anbefaler vi, at ensomhed og social trivsel 
indregnes i prioriteringsberegninger og -processer, herunder Medicinrådets QALY-analyser når ny medicin 
godkendes.  Et konkret tiltag kan være at anvende en værdisætning af sundhedstilstande med 
udgangspunkt i et mål for livstilfredshed samt inkludere et mål for ensomhed når sundhedstilstande 
beskrives. 
 
Endeligt håber vi, at vores resultater kan inspirere til sundhedsøkonomisk handling som rækker ud over 
prioriteringen af lægemidler. Et udvidet fokus på ensomhed kunne f.eks. tænkes at være relevant i services 
såsom dialogen med patient (fx. når ny sygdom diagnosticeres ), hvor der kunne gøres opmærksom på 
potentielle sociale implikationer ved sygdomme eller ved den tilbudte behandling. 
 
Sådanne prioriteringsændringer vil i højere grad harmonere med patienternes virkelighed; en virkelighed 
hvor fysiske komplikationer kan være lettere at leve med end sociale komplikationer. 
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Sammenligning af modeller til prioritering af lægemidler i Danmark  
 

   
QALY-model baseret på 
præferencer  

 
QALY-model baseret på 
livstilfredshed 
  

Grundlag for 
definitionen af 
sundhedstilstande 

EQ-5D EQ-5D + ensomhed  

Værdisættelse af 
sundhedstilstande 

Befolkningens præferencer Tab af livstilfredshed per dimension 

Udfordringer Genstand for kognitive bias, 
f.eks. ‘fokus-illusion’: de 
sundhedstilstande som personer 
har lettest ved at forholde sig til – 
såsom mobilitetsproblemer – vil 
oftest blive tildelt mest vægt 

Genstand for kognitive bias, f.eks. 
‘hedonisk adaptation’: berørte 
patienter tilpasser sig deres 
sundhedstilstand med tiden, hvilket 
kan medfører en underestimating af 
effekten da modellen ikke måler på 
den initiale effekt fra rask til syg 

Fordele Stor praktisk erfaring (både 
forskning og industri), og 
genstand for meget forskning 
 

Bredere perspektiv på sundhed, 
hvilket gør det muligt at adressere 
sociale problematikker, såsom 
ensomhed 
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Bilag 1: 
 
 

 
 
  



 

Bilag 2:  
EQ-5D-3L spørgsmål: Hvordan vurderer du din helbredstilstand? 
 
Bevægelighed        (sæt kun ét x) 

Jeg har ingen problemer med at gå omkring  

Jeg har nogle problemer med at gå omkring  

Jeg er bundet til sengen  

 
Personlig pleje        (sæt kun ét x) 

Jeg har ingen problemer med min personlige pleje  

Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på  

Jeg kan ikke vaske eller klæde mig på  

 
Sædvanlige aktiviteter       (sæt kun ét x) 
(f.eks. arbejde, studie, husarbejde, familie eller fritidsaktiviteter)  

Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige 
aktiviteter 

 

Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige 
aktiviteter 

 

Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter  

 
Smerter/ubehag        (sæt kun ét x) 

Jeg har ingen smerter eller ubehag  

Jeg har moderate smerter eller ubehag  

Jeg har ekstreme smerter eller ubehag  

 
Angst/depression        (sæt kun ét x) 

Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret  

Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret   

Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret  

 
EQ-5D-5L spørgsmål: Under hver overskrift bedes du sætte kryds i den kasse, der bedst beskriver din helbredstilstand i dag: 
 
Bevægelighed       (sæt kun ét x) 

Jeg har ingen problemer med at gå omkring  

Jeg har lidt problemer med at gå omkring  

Jeg har moderate problemer med at gå omkring  

Jeg har store problemer med at gå omkring  

Jeg kan ikke gå omkring  



 

Personlig pleje        (sæt kun ét x) 

Jeg har ingen problemer med at vaske mig eller klæde mig på  

Jeg har lidt problemer med at vaske mig eller klæde mig på  

Jeg har moderate problemer med at vaske mig eller klæde mig 
på 

 

Jeg har store problemer med at vaske mig eller klæde mig på  

Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på  

 
Sædvanlige aktiviteter       (sæt kun ét x) 
(f.eks. arbejde, studie, husarbejde, familie- eller fritidsaktiviteter) 

Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige 
aktiviteter 

 

Jeg har lidt problemer med at udføre mine sædvanlige 
aktiviteter 

 

Jeg har moderate problemer med at udføre mine sædvanlige 
aktiviteter 

 

Jeg har store problemer med at udføre mine sædvanlige 
aktiviteter 

 

Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter  

 
Smerter/ubehag        (sæt kun ét x) 

Jeg har ingen smerter eller ubehag  

Jeg har lidt smerter eller ubehag  

Jeg har moderate smerter eller ubehag  

Jeg har stærke smerter eller ubehag  

Jeg har ekstreme smerter eller ubehag  

 
Angst/depression        (sæt kun ét x) 

Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret  

Jeg er lidt ængstelig eller deprimeret  

Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret  

Jeg er meget ængstelig eller deprimeret  

Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret  

 
 
 
 
 


