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RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELØKONOMISKE ANALYSER - HØRING

Helsedirektoratet har under utarbeidelse en veileder for samfunnsøkonomiske analyser i
helsesektoren. Denne ble sendt på høring 26.05. 2011. Selv om helsedirektoratets veileder er
en sektorveideler som er tilpasset helsevesenets forutsetninger og  særtrekk vil  særskilte
institusjoner som vurderer helseøkonomiske analyser ha behov for mer detaljerte krav og
anbefalinger. Legemiddelverket har derfor sine egne retningslinjer for legemiddeløkonomiske
analyser.

Den faglige utviklingen innenfor helseøkonomien og erfaringene fra de senere års søknader
om refusjon har skapt et behov for å oppdatere disse retningslinjene. I forlengelse av arbeidet
med Helsedirektoratets veileder har Legemiddelverket derfor utarbeidet et forslag til reviderte
retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser. Disse sendes med dette på høring.
Horingsfristen er fredag 7. oktober 2011.

Det oppfordres til å samordne svarene på Helsedirektoratets og Legemiddelverkets høring og
til å kommentere konsistens/inkonsistens mellom de to veilederne/retningslinjene.
Vi ønsker tilbakemelding på alle deler av retningslinjene og vi vil oppfordre alle til å
kommentere og kritisere fritt. Vi opplever imidlertid at det er noen av punktene som er mer
omdiskuterte enn andre og det er også flere punkter vi er usikre på hensiktsmessigheten av å
inkludere. Vi oppfordrer derfor til at man ser ekstra nøye på og kommenterer kritisk følgende
punkter:

1. Produksjons - og forbruksvirkninger.

Det er her viktig å merke seg skillet mellom en normativ og en deskriptiv behandling av disse
temaene. Med forbruksvirkninger menes her forbruk av helsetjenester og andre ressurser som
ikke er relatert til det opprinnelige tiltaketilegemiddelbruken i leveår som vinnes gjennom
tiltaket.

Normativ sett er det et spørsmål om produksjons- og forbruksvirkninger bør vektlegges i
beslutninger om opptak av legemidler på blå resept. Dette må holdes atskilt fra spørsmålet om
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man skal redegjøre for produksjons- og forbruksvirkninger i deskriptive analyser av de reelle
økonomiske konsekvensene av å ta opp ett legemiddel på blå resept.

Legemiddelverket har i liten grad funnet støtte i offentlige dokumenter for å inkludere
produksjonsvirkninger i beslutninger om finansiering av helsetiltak. Lønning 2-utvalget
(NOU 1997:18 Prioritering på ny) går langt i å hevde at systematisk prioritering etter
produktivitetshensyn er i strid med viktige norske likeverdsprinsipper (kapittel 8.9.4).
Prosjektet "raskere tilbake" hvor sykmeldte eller arbeidstakere som står i fare for å bli
sykmeldt, kan få raskere tilgang til enkelte helsetjenester kan likevel tyde på en viss vilje til å
prioritere etter produktivitetshensyn.

Selv om man ikke ønsker å legge vekt på produksjonsvirkninger i beslutningene kan man
likevel hevde at de bør være med i en deskriptiv analyse. En mulig holdning er imidlertid at
man ikke vil inkludere produksjonsvirkninger i beslutninger om opptak på blå resept og at det
derfor har liten hensikt å beregne de faktiske produksjonsvirkningene.

Teoretisk sett er det mulig å se på produksjons- og forbruksvirkninger isolert fra hverandre.
På den annen side kan man ut fra hensynet til konsistens hevde at hvis man inkluderer
produksjonsvirkninger i analysen bør man også ta med forbruksvirkninger. Og inkluderer man
ikke produksjonsvirkninger bør man heller ikke inkludere forbruksvirkninger.

De ulike valgmulighetene er vist i tabell 1.
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Tabell 1. Skjematisk framstilling av mulige fordelingsvirkninger av å inkludere produksjons-
o forbruksvirknin er i helseøkonomiske anal ser.
Pasientgruppe Effekt av tiltak: Konsekvens av å ta Konsekvens av å Samlet effekt
tiltaket retter livsforlengelse med ta med
seg mot eller produksjonsvirkning forbruksvirkninger

livsforbedrende
Livsforlengende Reduserer Øker kostnadene, UsikkerPasienter som

potensielt kan
komme tilbake
i arbeid/øke
arbeidsevnen

Pasienter
permanent
utenfor
arbeidslivet
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Livsforbedrende

Livsforlengende

Livsforbedrende

kostnadene, slike
tiltak kommer
relativt sett bedre ut
Reduserer
kostnadene, slike
tiltak kommer
relativt sett bedre ut

Påvirker ikke
kostnadene, slike
tiltak kommer
relativt sett dårligere
ut
Påvirker ikke
kostnadene, slike
tiltak kommer
relativt sett dårligere
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slike tiltak
kommer relativt
sett dårli ere ut
Påvirker ikke
kostnadene*, slike
tiltak kommer
relativt sett bedre
ut
Øker kostnadene,
slike tiltak
kommer relativt
sett dårligere ut

Kommer
relativt bedre
ut

Kommer
relativt
dårligere ut

Påvirker ikke Usikker
kostnadene*, slike
tiltak kommer
relativt sett bedre

ut ut
*Det er forutsatt at livsforbedrende tiltak ikke påvirker forbruket. Dette er en forutsetning som
antagelig ofte ikke vil holde i praksis

Inklusjon av både produksjons- og forbruksvirkninger vil antagelig samlet sett favorisere
livsforbedrende tiltak for pasienter som potensielt kan komme tilbake i arbeid, dvs, personer
under 67 år som ikke er uførepensjonert. Livsforlengende tiltak for personer permanent
utenfor arbeidslivet vil antagelig komme relativt dårligere ut. Når det gjelder livsforbedrende
tiltak for personer utenfor arbeidslivet og livsforlengende tiltak for personer i arbeidsfør alder
vil samlede netto produksjonsvirkninger, dvs. produksjonsvirkninger minus
forbruksvirkninger være usikre og avhenge av en rekke andre forhold.

2.  Skattefmansieringskostnader

Bakgrunnen for kravet om inklusjon av skattekostnad er at det i tillegg til de rent
administrative kostnadene, vil oppstå et samfunnsøkonomisk effektivitetstap fordi
ressursbruken blir påvirket av skatteøkningen som kreves for å finansiere tiltaket (se veileder
til FIN kapittel 4.4). Selv om inklusjon av skattefinansieringskostnader finner god støtte i
FINs veileder er dette ikke vanlig i helseøkonomiske analyser. Hva er synspunktene på



4. Alvorlighet
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inklusjon av dette? Vil det gi mer presise analyser eller vil det bare være en unødvendig
komplisering av analysene?

3. Valg av livskvalitetsinstrument.

Ulike livskvalitetsinstrumenter kan gi ulike resultater. For å sikre sammenliknbarhet på tvers
av analysene kan det derfor være ønskelig å standardisere valget av instrument mer enn i dag.
En måte å gjøre dette på kunne være å kreve at man alltid skal bruke det som er det klart mest
brukte instrumentet i dag (EQ-5D). På den annen side har mange framhevet svakheter ved
dette instrumentet og også hevdet at svakhetene ved dette instrumentet er større enn ved visse
andre instrumenter. I en slik situasjon er det vanskelig å velge og Legemiddelverkets
anbefaling bærer derfor preg av å være et kompromiss. Går dette kompromisset for langt eller
for kort i retning av å velge ett instrument, eller er det blitt for uklart?

Ett av kriteriene for opptak av legemidler på blå resept går på alvorlighet av tilstanden. Dette
er det kriteriet som i minst gad er operasjonalisert i dagens retningslinjer. Legemiddelverket
har derfor foreslått metoder for beskrivelse og måling av alvorlighet. Dette er kanskje det
punktet i de nye retningslinjene som mest avviker fra dagens retningslinjer. Legemiddelverket
ønsker derfor spesielt kommentarer på dette punktet.

5. Diskontering av helsegevinster

Flere forskere, bla. Erik Nord, har vist at diskonteringsraten for helsegevinster ikke
nødvendigvis må være den samme som for kostnader. Det empiriske grunnlaget for å
bestemme en konkret prosentsats er imidlertid mangelfullt. Vi har foreslått 2 % men dette er
til en viss grad vilkårlig valgt. Vi er derfor særlig interessert i kommentarer til dette.

Legemiddelverket imøteser kommentarer innen 7. oktober 2011

Med vennlig hilsen
STATENS LEGEMIDDELVERK

Gro Ramsten Wesenberg
direktør

Vedlegg: Retningslinjene
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Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning
av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer,
etter søknad fra legemiddelfirmaene, hvorvidt et legemiddel skal tas opp i
blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer fire faglige kriterier
som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et legemiddel. Et
legemiddel kan bare godkjennes for pliktmessig refusjon dersom:

a) legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som
med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,

b) sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko
for gjentatt behandling over en langvarig periode,

c) legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en
definert, aktuell pasientpopulasjon, og

d) kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige
verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.

Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i henhold til
de fire faglige kriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt overfor søkere, men
bevisbyrden ligger alltid hos søkeren. Hovedanalysen av kostnadseffektivitet utføres av
søkeren og skal legges ved søknaden.

Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall,
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater.
Legemicklelverket utfører vanligvis ikke egne legemiddeløkonomiske analyser.
Legemiddelverket kan ved behov innhente tilleggsopplysninger hos søkeren eller på egen
hånd søke etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og
kostnadseffektivitet.

Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er
tilgjengelig for allmennheten www.le emiddelverket.no).
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Statens legemiddelverk har hatt retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser siden
2002. Retningslinjene kommer her i oppdatert versjon. Hovedmålsettingen med
retningslinjene er å få bedre beslutningsgrunnlag for beslutninger om opptak av legemidler
på blå resept. Formålet med oppdateringen er å tilpasse retningslinjene bedre til den
utviklingen som har skjedd i helseøkonomifaget de siste årene og ta hensyn til de seneste
årenes praktiske erfaringer med legemiddeløkonomiske analyser sendt inn til
Legemiddelverket. Retningslinjene er ikke rettet mot det praktisk-kliniske nivå hvor det tas
beslutninger om hvilken behandling den enkelte pasient skal tilbys.

Utredningsinstruksen (FAD 2005) og Finansdepartementets Veileder i
samfunnsøkonomiske analyser (FIN 2005) utgjør fundamentet for hvorfor og hvordan
samfunnsøkonomiske analyser skal gjøres for å gi et godt beslutningsgrunnlag for
offentlige investeringer i Norge. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for
samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren. Helsedirektoratets veileder er å anse som
en sektorveileder på lik linje med andre sektorveiledere som det henvises til i FIN (2005).
Helsedirektoratets veileder er som sektorveileder tilpasset helsevesenets forutsetninger og
særtrekk. På enda lavere nivå kan spesifikke institusjoner som vurderer helseøkonomiske
analyser ha egne, mer detaljerte krav eller anbefalinger. Et eksempel på dette er
Legemiddelverkets krav til helseøkonomiske analyser som sendes inn i forbindelse med
søknad om opptak av legemidler på blå resept.

Når det gjelder oversikt over helseøkonomiske analysemetoder og sentrale begreper
henvises det til Helsedirektoratets veileder.

De foreliggende retningslinjene for legemiddeløkonomiske analyser er delt i to kapitler.
I kapittel 2 gis det kortfattede anbefalinger om hvordan legemiddeløkonomiske analyser
skal gjennomføres. Det sentrale her er hvilket perspektiv analysene skal ha, hvilke
kostnader og nyttevirkninger som skal inkluderes, og hvordan de skal beregnes.

I anbefalingene i kapittel 2 er det gjort en del vurderinger av både analysemetoder, metoder
for måling av livskvalitet og hvordan prioriteringshensyn skal inkluderes i de
samfunnsøkonomiske analysene. I kapittel 3 er det gitt noen utdypende begrunnelser for de
valgene som er gjort. I tillegg er det gitt noe utfyllende veiledning.

Legemiddelverket vil rette en stor takk til alle som har deltatt i referansegruppen til
Helsedirektoratets kommende veileder for diskusjoner, innspill og kommentarer. Disse har
vært meget nyttige for vårt arbeid med de legemiddeløkonomiske retningslinjene.

Legemiddelverket 01.06. 2011.
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2 RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK EVALUERING AV
LEGEMIDLER

I disse retningslinjene er ordet skal brukt for å uttrykke et absolutt krav til utformingen av
den innsendte analysen. Bør er brukt når det ikke er absolutt krav til valg av en metode,
men Legemiddelverket likevel anbefaler en. Når det er brukt kan betyr dette at det finnes
flere metoder og at Legemiddelverket ikke foretrekker en av disse spesielt.

Ansvarsforhold

Den som søker om opptak av et legemiddel i refusjonslisten under blåreseptforskriftens § 2
er ansvarlig for utarbeidelse av legemiddeløkonomiske analyser som benyttes i en søknad
om refusjon. Det skal fremgå hvem som har hatt ansvaret for utarbeidelsen av analysen,
hvilke samarbeidspartnere som har deltatt i arbeidet og hvordan analysen er finansiert.

Språk

Legemiddeløkonomiske analyser og vedlegg skal være skrevet på enten norsk, svensk
dansk eller engelsk.



2.1 Standardanalyse

Element i anal sen

Sammenliknin salternativ

Pers ektiv

Tidshorisont

Anal semetode

Indikator å helse evinst

Metode for måling og personlig verdsetting
av helse evinster

InIdus'on av roduks'ons evinster

InIdus'on av kostnader i vunne leveår

Skattefinansierin skostnad

Diskonterin

Metode for håndtetin av usikkerhet

Prioriterin shens

Standardanal se
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Det eller de tiltakene som det nye
le emidlet i sterst ad vil erstatte.

Samfunns ers ektiv

Så lang at alle viktige framtidige
forskjeller i kostnader og konsekvenser
mellom alternativene fan es o

CUA

ALY

Kapitel  i
retnin slin'ene

2.5

2.7

2.8

2.11

2.9

Helsetilstander i den øvre enden av
skalaen: 15D når verdier er tilgjengelig.
Andre tilstander: generiske MAU-
instrumenter 2.9

Nei 2.12

Nei 2.12
20 % av alle kostnader som gir økt
offentli e finansierin sbehov 2.12
4 % per år for kostnader og 2 % for
helseeffekter. 2.13
PSA, enveis- (presentert i
tornadodiagram) og fierveis
sensitivitetsanal ser 2.14
Andre prioriteringshensyn enn effekt og
kostnadseffektivitet beskrives og beregnes
i tille . G'elder særli alvorli het. 2.16

2.2 Beskrivelse av problemstilling

En legemiddeløkonomisk analyse skal inneholde en klar beskrivelse av problemstillingen,
f. eks i form av et spørsmål analysen skal forsøke å besvare. Problemstillingen skal
inkludere en kort beskrivelse av pasientpopulasjon, tiltak, sammenlikningsalternativ og
utfallsmålene i analysen.

2.3 Beskrivelse av populasjon

Analysen skal inkludere en beskrivelse av den populasjonen som legemidlet er ment å rette
seg mot. Dette skal inkludere en beskrivelse av alder, kjønn, helsetilstand, relevant
komorbiditet, prognose og alvorlighetsgrad (se også punkt 2.10 om alvorlighet). Beskriv
forekomsten i Norge (insidens og prevalens) av helsetilstanden som skal forebygges eller
behandles. Separate beregninger bør utføres for ulike sub-populasjoner når tiltaket

7/40
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forventes i betydelig grad å ha ulik kostnad og/eller effekt i ulike grupper (f.  eks  separat for
menn og kvinner, ulike aldersgrupper, ulike grader av alvorlighet eller ulike risikonivåer.)

Hvis legemidlet antas å være mest kostnadseffektivt for en snevrere pasientgruppe enn den
som omfattes av indikasjonen, må dette spesifiseres.

2.4 Beskrivelse av legemidlet og dets bruksområde

Det skal gis en presis og dekkende beskrivelse av legemidlet, inklusive en formulering av
dets hovedformål. Hvis legemidlet er del av en behandlingssekvens skal denne beskrives
nøyaktig.

Beskrivelsen skal inneholde legemidlets navn, ATC-kode og godkjennelsesdato.
Opplysninger om legemidlet og dets virkemåte skal hovedsakelig baseres på
preparatomtalen eller tilsvarende dokumentasjon som foreligger som en del av
markedsføringssøknaden. Den godkjente indikasjonen skal være utgangspunkt for den
helseøkonomiske analysen. Refusjon av et legemiddel etter § 2 (generell refusjon) gis bare
ved bruk innen medisinsk godkjent indikasjon. Det skal klart fremgå om den
legemiddeløkonomiske analysen omfatter hele indikasjonen, eller om den kun gjelder en
eller flere undergrupper.

Dosering per døgn og forventet behandlingstid ved bruk av legemidlet skal angis, samt
eventuell forventet hyppighet av gjentatte behandlinger. Det skal redegjøres for erfaringer
vedrørende compliance (etterlevelse og varighet). Hvor legemidlet vil bli tatt (hjemme, på
legekontor, poliklinikk osv) og hvordan det administreres og av hvem (pasient,
helsepersonell) skal beskrives. Det skal oppgis hvilke andre legemidler eller former for
medisinsk behandling som kan ventes å bli brukt samtidig. Dersom man venter at
behandlingen fører til mindre bruk av andre legemidler/tilleggsterapi skal dette spesifiseres
og begrunnes.

2.5 Valg av sammenligningsalternativer (komparator)

Kostnader og helseeffekter ved et legemiddel skal sammenliknes med de(t) mest aktuelle
alternativene i norsk sammenheng.  Hovedprinsippet er at dette skal være de(t)
alternativene som mest sannsynlig vil bli helt eller delvis erstattet hvis det nye legemidlet
tas i bruk  Dette vil ofte være dagens etablerte praksis eller den behandlingen som er mest
brukt. Alternativene kan bestå av annen behandling enn legemidler (f.  eks  kirurgi) og ta
form av forebygging, kurativ behandling, lindrende behandling eller vaktsom venting. Bare
unntaksvis vil det være aktuelt kun å sammenlikne med ingen handling (nullintervensjon).
Det anbefales å velge det eller de alternativene som omfatter flest pasienter.

Når det ikke er klart hva som er det mest brukte alternativet, men finnes flere mye brukte
alternativer, skal man inkludere flere sammenlikningsalternativer. Hvis det ikke er avklart
om det mest brukte alternativet er kostnadseffektivt sammenliknet med andre tiltak eller
ingen handling skal dette avklares ved at disse andre alternativene også inkluderes i
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analysen. Hvis det er mange aktuelle alternativer skal man inkludere de alternativene man
har en begrunnet forventing om kan være kostnadseffektive sammenliknet med det mest
brukte alternativet. Alternativene skal være rendyrkede, dvs, ikke sammenslåinger av to
eller flere alternativer ved hjelp av f. eks gjennomsnitt av effekt, kostnader osv.

I de tilfellene hvor det mest brukte alternativet ikke er det som anbefales i nasjonale
kliniske retningslinjer (f. eks fordi det ikke er det mest effektive) skal man også inkludere
det anbefalte alternativet. De (t) valgte alternativene skal beskrives på lik linje med
legemidlet det søkes om.

2.6 Dokumentasjon av helseeffekter

Det skal redegjøres for legemidlet og komparators dokumenterte hovedeffekter med
direkte klinisk relevans innen indikasjonen. De målemetoder og parametre som er brukt
skal beskrives. Bivirkninger av legemidler kan ha avgjørende betydning ved terapivalg og
kan påvirke kostnader ved behandling. Bivirkningsprofil for legemidlet som analyseres
skal derfor alltid inngå som del av beskrivelsen av helseeffektene.

Det skal utføres et systematisk søk i relevante databaser (Medline, Embase, Cochrane eller
lignende) etter studier på legemidlet og komparators helseeffekt. Søkestrategi brukt i de
ulike databasene skal legges ved analysen. Inklusjon og eksklusjon av studier og
sammenstilling av data skal rapporteres på en transparent måte. Effektdata skal baseres på
høyest mulig evidens, jf. evidenshierarkiet (Elwood 2007). Om de inkluderte studienes
resultater er troverdige (intern validitet) og overførbare til pasientene i analysen (ekstern
validitet) skal vurderes og rapporteres. Vurderingen kan gjøres ved hjelp av såkalte
sjekklister (se f. eks Kunnskapssenteret 2009).

Observasjonelle data kan være formålstjenlige når resultater fra randomiserte kliniske
studier er mangelfulle.

Modellering bør baseres på harde endepunkter og effektdata. Hvis effektdata kun finnes for
intermediære endepunkter (for eksempel kolesterolnivå eller blodtrykk), skal analysen
rapportere hvordan endringer i disse påvirker endepunktene brukt i modelleringen (for
eksempel hjerteinfarkt eller slag). Det skal foreligge en dokumentert årsakssammenheng
mellom eventuelle intermediære endepunkter og harde endepunkter.
Effektdataene bør være fra en direkte sammenligning. Dersom det ikke finnes effektdata
fra en direkte sammenligning mellom intervensjonen og sammenligningsalternativet (jf.
2.4) kan det gjøres en indirekte sammenligning. At direkte sammenlignende studier ikke
finnes skal dokumenteres gjennom et systematisk søk. Den indirekte sammenlikningen bør
gjøres via et felles sammenlikningsalternativ (også kalt justert indirekte sammenlikning).
Ikke-justerte indirekte sammenlikninger godtas som regel ikke og hvis søker leverer en slik
må det begrunnes nøye. En forutsetning for at en indirekte sammenlikning skal være valid
er at de inkluderte studiene er tilstrekkelig like med hensyn på populasjon, intervensjon (f.
eks behandlingsvarighet og dosering) og effektmål. Det må dokumenteres at denne



forutsetningen er oppfylt. En indirekte sammenligning introduserer ekstra usikkerhet i
analysen. Det skal tas hensyn til dette i sensitivitetsanalysene.

Kliniske data av tilfredsstillende kvalitet basert på utenlandske forhold vil ofte kunne
brukes som utgangspunkt for videre beregninger i legemiddeløkonomiske analyser. Det
bør tas stilling til om de norske behandlingsforhold samsvarer med forholdene beskrevet i
de utenlandske studiene mht. terapitradisjoner, pasientkarakteristika,
sammenlikningsalternativ og lignende. Dersom det er sannsynlig at det er avvik skal dette
tas hensyn til og omtales spesielt. I slike tilfeller bør avvikene bekreftes av relevant norsk
ekspertise på et bredest mulig grunnlag (for eksempel klinisk, samfunnsmedisinsk og
epidemiologisk ekspertise).

2.7 Perspektiv og synliggjøring av konsekvenser for ulike aktører

Som hovedregel skal et samfunnsperspektiv benyttes.  I prinsippet innebærer et
samfunnsperspektiv at alle relevante  helseeffekter (se 2.9) og kostnader (se 2.12)  for
legemidlet skal inkluderes, uansett hvem de tilfaller. Viktige kostnadselementer er
kostnader i helse og omsorgssektoren. I tillegg kan produksjonsvirkninger og kostnader i
vunne leveår inkluderes i sensitivitetsanalyser når dette er relevant (se punkt 2.12.2).

Analysen skal gi en oversikt over hvordan konsekvensene fordeler seg på ulike aktører slik
at det er mulig å sammenlikne resultatene med analyser som bruker et annet perspektiv.

2.8 Tidshorisont

2.9 Måling og personlig verdsetting av helseeffekter
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Analysens tidshorisont skal være så lang at alle viktige framtidige forskjeller i kostnader
og helseeffekter mellom alternativene fanges opp.  Det vil si at tidshorisonten for analysen
skal være så lang at ytterligere forlengelse ikke vil påvirke resultatet i betydelig grad. Hvis
legemidlet har effekt på dødelighet skal man bruke et livstidsperspektiv. Dette vil som
regel innebære  ekstrapolering  av tiltakenes helseeffekter og kostnader ut over tidsperioden
man har effektdata for (jfr. pkt 2.15 om modellering). Metode og grunnlag for
ekstrapolering skal beskrives og begrunnes. I sensitivitetsanalysen bør man vise hvordan
resultatene påvirkes av ulike tidshorisonter (jfr. pkt. 2.14).

Kvalitetsjusterte leveår (QALYs) anbefales som mål på størrelsen av helsegevinster.
QALY-metodikken er basert på teoretiske antakelser som i mer eller mindre p-ad er
oppfylt. Det er uenighet om hva QALY er ment å være og i hvilken gad QALY-
metodikken oppfyller de teoretiske antagelsene den bygger på. Enkelte ser QALY kun som
et mål på helse, mens andre i større grad ser det som et mål på individers forventede nytte
av helse. Betingelsen for det siste er bl.a. at verdien av en QALY er lik uansett størrelsen
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på QALY-gevinsten og at bytteforholdet mellom tid og livskvalitet er konstant
proporsjonalt. Empirisk forskning viser at det er tvilsomt om disse forutsetningene er
oppfylt (01sen, Gyrd-Hansen, Desser). Det er også viktig å merke seg at QALY ikke er et
mål på samfunnets verdsetting av helseforbedringer fordi det ikke tar hensyn til
alvorlighetsgrad eller andre prioriteringshensyn (se kapittel 3.9).

En viktig grunn til at QALY anbefales brukt som mål på størrelsen av helsegevinsten av
tiltaket er at dette sikrer størst mulig sammenliknbarhet mellom legemidler og andre
helsetiltak for ulike sykdommer. Ved tiltak som påvirker overlevelse, skal både vunne
QALYs og vunne leveår forevises. QALY-vekter for beregning av størrelsen på endring i
helserelatert livskvalitet kan estimeres ved ulike fremgangsmåter og metoder. Det skal som
hovedregel brukes generiske MAU-instrumenter som har med vurdering av både fysisk
tilstand, psykisk tilstand og sosial funksjonsevne. Eksempler på slike måleinstrumenter er
EQ-5D, SF-6D og 15D (ikke utfyllende liste).

Det skal gjøres systematiske søk etter livskvalitetsdata. Vurdering av kvaliteten på data
skal gjøres i henhold til etablerte kriterier (se f. eks Brazier 2007 tabell 8.11). Analysen
skal gjøre rede for hvilke direkte og indirekte måleinstrumenter, metoder og perspektiv
som er benyttet i beregningen av verdiene for helserelatert livskvalitet. Analysen skal
baseres på livskvalitetsdata av høyest mulig kvalitet.

Gitt at det foreligger data av god kvalitet anbefales det for helsetilstander i den øvre delen
av verdiskalaen å velge verdier fra 15D. Konsekvensene av valg av MAU-instrument for
analysens resultater skal analyseres. Da EQ-5D-tariffene kan gi til dels betydelig lavere
verdier enn f.  eks  SF-6D eller 15D bør de som bruker EQ-5D i sine analyser gjøre en
transformasjon av EQ-5D responsene til 15D-responser for å analysere konsekvensene av å
bruke andre livskvalitetsverdier enn dem EQ-5D-tariffene gir (se kapittel 3.3). Utover dette
skal også konsekvensene av usikkerheten nindt livskvalitetsverdiene utforskes i
sensitivitetsanalyser.

Ved mangel på data fra generiske MAU- instrumenter som oppfyller kravene over bør man
vurdere å bruke data fra studier som har gjort verdsetting direkte ved hjelp av time trade-
off eller standard gamble. Hvis heller ikke dette eksisterer, kan man vurdere "mapping" fra
sykdomsspesifikke instrumenter til et generisk instrument som oppfyller kravene.
Prosedyren for "mappingen" skal synliggjøres i analysen og svakheter ved den prosedyren
som er brukt skal analyseres og konsekvensene anslås.

I en del tilfeller er det aktuelt å levere kostnad per QALY-analyser gjennomført av
moderbedrifter i utlandet. Overføringsverdien av QALY-vekter fra et land til et annet er
variabel, og må diskuteres særskilt. Usikkerhet rundt QALY-vektene må også reflekteres i
sensitivitetsanalyser.



2.10 Angivelse av alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgraden til pasientpopulasjonen i analysen skal beskrives og beregnes.
Beskrivelsen skal legge vekt på pasientenes symptomer og livskvalitet, samt deres
prognose (både i livskvalitet og leveår) med dagens etablerte behandling (men uten den
aktuelle behandlingen som analyseres) og deres prognosetap sett i forhold til
normalbefolkningen. Alvorlighetsgrad er viktig for å vurdere om pasientgruppen oppfyller
legemiddelforskriftens minimumskrav til alvorlighet (se forordet), men også for å vurdere
myndighetenes betalingsvillighet for det konkrete tiltaket (se pkt 2.12.4).

Hvis man beregner alvorlighetsgraden gjelder følgende minstekrav:
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Alvorlighetsgraden  ved pasientpopulasjonenes  helsetilstand  på et gitt tidspunkt skal som
minimum angis som tilstandens avstand fra den gjennomsnittlige helserelaterte
livskvaliteten til normalt friske personer med tilsvarende alder og kjønn.

Alvorlighetsgraden for en  prognose  skal angis i form av det  absolutte prognosetapet
(inkludert QALY-tapet) i forhold til et forventet normalt livsløp for aldersgruppen (se pkt.
3.4). I tillegg skal alltid det  relative prognosetapet  rapporteres. Alvorlighetsgraden skal
angis inklusive vanlig etablert behandling (men uten det konkrete nye tiltaket/behandlingen
som analyseres) (jf. sammenlikningsalternativ pkt 2.5).

Den gjennomsnittlige befolkningsverdien skal være målt med samme måleinstrument som
verdien for den aktuelle helsetilstanden.

2.11 Analysemetoder

Kostnad-per-QALY analyse (CUA)  er den anbefalte analysemetodene for
kostnadseffektivitetsvurderinger. For å omregne kostnadseffektiviteten av tiltaket til kroner
eller helse kan en såkalt Net Benefit Analyse brukes i tillegg. Når en myndighetsbestemt
referanseverdi for en QALY benyttes kalles en slik analyse CBA (M) (se
Helsedirektoratets veileder). Cost Benefit Analayse (CBA) basert på individuell
betalingsvillighet anbefales generelt ikke pga utfordringene med å sette pengeverdi på
helseforbedringer. Når tiltaket påvirker overlevelse skal det redegjøres separat for kostnad
per leveår vunnet.

Kostnad-effekt-analyse (CEA)  anbefales ikke som eneste analysemetode (jfr. pkt 2.9).

Kostnadsminimeringsanalyse  (CMA) anbefales ikke som analytisk metode, med unntak av
når det er vist tilstrekkelig grad av effektlikhet (inkludert bivirkninger) mellom tiltakene
som sammenliknes.

Kostnad-verdi-analyse (CVA),  med vekting av effektivitet og andre prioriteringshensyn,
kan anvendes som tilleggsanalyse.



Se kapittel 3.5 for utdypende begrunnelser for valgene som er gjort.
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2.12 Ressursbruk og kostnader - enhetskostnader

Det skal som hovedregel brukes et samfunnsperspektiv på kostnader  (se 2.7). Her
presenteres hovedprinsipper for beregning av enhetskostnader for ressursbruk (2.12.1),
produksjonsvirkninger (2.12.2), kostnader i vunne leveår (2.12.3), samfunnets
betalingsvillighet for en QALY ved Net Benefit Analyse eller CBA (M) (2.12.4), spesielle
forhold knyttet til analyser av legemidler (2.12.5) og skattefinansieringskostnader (2.12.6).

Trygd, pensjonsutbetalinger, merverdiavgift og andre overføringer, skal ildce inkluderes
(med unntak av at de skal inkluderes i beregning av skattefinansieringskostnader) da slike
ikke regnes som kostnader i samfunnsøkonomiske analyser.

Ressursbruk og kostnader for behandling av samme pasientgruppe kan variere betydelig
fra land til land. En helseøkonomisk analyse som er utført i utlandet kan være lite relevant
for norske forhold på grunn av forskjeller i klinisk praksis, forskjeller i helsevesenets
kapasitet og organisering, og ulike refusjonssystemer. Opplysninger om kostnadsmessige
konsekvenser av en behandling fra utlandet må derfor erstattes og/eller suppleres med
norske data for å tilpasse analysen til norske forhold.

2.12.1 Ressursbruk i helsevesenet, andre sektorer og for pasienter og pårørende

Ved endret ressursbruk (varer og tjenester) skal markedspriser i privat sektor så langt som
mulig benyttes som enhetskostnader (jfr. F1N 2005). I de tilfeller der det offentlige i liten
grad konkurrerer med privat virksomhet, skal følgende enhetskostnader for
innsatsfaktorene benyttes:

• Arbeidskraft: Lønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader.
Dette kan hentes fra SSBs statistikk over arbeidskraftkostnader.
Kompensasjonsmekanismer må tas hensyn til.

• Fritid anbefales, i tråd med FINs veileder, verdsatt til gjennomsnittslønn etter
skatt. Det er ingen enighet om hvordan verdien av tapt fritid skal verdsettes innen
helseøkonomiske analyser. Det anbefales derfor at det gjøres en
sensitivitetsanalyse der fritiden verdsettes til null kroner.

• Vareinnsats: Pris eksklusiv merverdiavgift og evt. andre avgifter, men inklusiv
avgifter som er begrunnet med korreksjon for eksterne virkninger (f. eks
miljøavgifter).

• Framtidige ressursbruk skal prises i samsvar med antatt  realprisutvikling,  dvs.
uten inflasjon.

Enhetskostnader (priser) og mengder skal presenteres separat. For øvrig vises til database
over enhetskostnader som er under utvikling av Kunnskapssenteret.



2.12.2 Produksjonsvirkninger

2.12.3 Kostnader i vunne leveår
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Produksjonsvirkninger skal ikke tas med i standardanalysen.  Dette har en normativ
begrunnelse (se kapittel 3.6).

Om og hvordan man skal inkludere produksjonsvirkninger i helseøkonomiske analyser er
imidlertid omstridt. I enkelte tilfeller kan produksjonsvirkninger være av interesse for
prioriteringer i helsevesenet og produksjonsvirkninger inkluderes i økonomiske
evalueringer i andre sektorer. Det anbefales derfor det gjennomføres sensitivitetsanalyser
med produksjonsvirkninger.

Når produksjonsvirkninger relatert til sykdom og dødsfall inkluderes i sensitivitetsanalyser
anbefales det som hovedregel å ta hensyn til kompensasjonsmekanismer. Hvis det kan
argumenteres for at kompensasjonsmekanismene er marginale kan produksjonsendringer
beregnes ut fra gjennomsnittslønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale
kostnader (jfr. FIN 2005). Kompensasjon anbefales beregnet på følgende måte:

• Korttidsfravær (mindre enn 3 måneder): Produksjonen faller til 25 %.
Produksjonsgevinst beregnes som 75 % av gjennomsnittslønn inklusiv skatt,
arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader.

• Langtidsfravær (3 måneder til 2 år): Produksjonen faller til 50 % av opprinnelig
de to første årene. Produksjonsgevinst beregnes som 50 % av gjennomsnittslønn
inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader.

• Fravær ved langvarig sykdom, helt eller delvis uførhet eller død (fra to år til
alderspensjonsalder): Verdien av produksjonstap anslås til 50 % av
gjennomsnittslønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader.

• Gjeninntreden på arbeidsmarkedet etter langvarig sykdom, helt eller delvis uførhet
(fra to år til alderspensjonsalder): Verdien av produksjonsgevinsten anslås til 50
% av gjennomsnittslønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale
kostnader.

Når man inkluderer produksjonsvirkninger skal man også vurdere og utelukke muligheten
for dobbelttelling. Dette kan oppstå hvis elementer av den økte produksjonen også er
inkludert i måling eller verdsettingen av helseeffekten (QALY). Når man inkluderer
produksjonsvirkninger i sensitivitetsanalyser skal man også inkludere kostnader i vunne
leveår.

Ved forlenget overlevelse vil det oppstå ekstra levetid med forbruk av helsetjenester og
andre ressurser som ikke er relatert til det opprinnelige tiltaket/legemiddelbruken.



2.12.4 Samfunnets betalingsvillighet for en OALY

2.12.5 Skattefinansieringskostnader
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Kostnader i vunne leveår skal ikke tas med i standardanalysen.  Dette har en normativ
begrunnelse (se kapittel 3.6).

Om og hvordan man skal inkludere kostnader i vunne leveår i helseøkonomiske analyser er
imidlertid omstridt. Det anbefales derfor det gjennomføres sensitivitetsanalyser med
kostnader i vunne leveår.

Kostnader i vunne leveår kan bestå av både privat og offentlig forbruk. Det anbefales at det
fokuseres på det offentlige forbruket og da særlig offentlige helse- og omsorgsutgifter bla
fordi det kan være en fare for at privat forbruk allerede er inkludert i QALY. Informasjon
om dette kan hentes fra helseregnskapet (del av nasjonalregnskapet) hos SSB. Se kapittel 3
for nærmere veiledning.

I analyser av Net Benefit og ved bruk av CEAC-kurver i sensitivitetsanalyser er det
nødvendig å anta en betalingsvillighet for en QALY. CBA (M) benytter en
myndighetsbestemt referanseverdi for en QALY (se Helsedirektoratets veileder).

Fordi sentrale myndigheter ikke har angitt en offisiell betalingsvillighet for en QALY i
helsesektoren og fordi myndighetenes betalingsvillighet for konkrete tiltak kan antas å
være avhengig av en rekke faktorer, deriblant helsetilstands alvorlighetsgrad (jf. 2.17
prioriteringshensyn) vil Legemiddelverket her ikke foreslå en konkret betalingsvillighet for
en QALY. I og med at betalingsvilligheten kan antas å variere med kontekst og fordi
produksjonsvirkninger og kostnader i vunne leveår ikke er inkludert i standardanalysen
anbefales det i analysene å variere betalingsvilligheten innenfor et intervall fra 100 000
kroner til 1 million kroner  (se også 2.14).

I tråd med FINs veileder for samfunnsøkonomiske analyser  skal kostnadene ved
skattefinansiering inkluderes i analysen.  Det skal brukes en skattekostnad på 20 øre per
krone, dvs, at for alle skattefinansierte kostnader (og innsparinger) skal man legge til 20 %
i analysen (FIN 2005). Se kapittel 3 for nærmere omtale.



Framtidige legemiddelpriser
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2.12.6 Spesielle forhold knyttet til analyser av legemidler som søkes tatt opp på
blå resept

En vanskelig problemstilling er hvordan man skal forhold seg til endringer i verdsettingen
av ressurser framover i tid. Dette er særlig aktuelt for legemiddelpriser. Det er vanlig at
prisen på legemidler faller drastisk når de får generisk konkurranse. Dette vil kunne
påvirke både komparator og legemidlet det søkes refusjon for. I Norge er dette regulert av
trinnprissystemet. Dette kan påvirke kostnadseffektiviteten i betydelig grad. I
helseøkonomiske analyser har det vært vanlig å operere med dagens pris selv om analysen
strekker seg langt inn i framtiden. Det har imidlertid vært argumentert for å bruke
forventede framtidige priser.

Der er ofte stor usikkerhet knyttet til framtidige legemiddelpriser. Dette går særlig på når
legemidlet vil miste patent og hvor mye prisene vil falle når dette skjer. Håndtering av
usikkerhet er imidlertid en vanlig del av helseøkonomiske analyser og usikkerheten er
derfor intet godt argument for ikke å bruke framtidige forventede priser. Framskrivning av
legemiddelpriser er imidlertid ikke vanlig i dagens praksis. Legemiddelverket vil derfor
foreløpig begrense bruken av framtidige forventede priser til  legemidler hvor det er søkt
om markedsføringstillatelse for generiske produkter. Her skal det gjøres en hovedanalyse
der trinnpris er benyttet.  Informasjon om legemidler hvor det er søkt
markedsføringstillatelse for generiske produkter kan finnes på Legemiddelverkets
hjemmeside.
htt ://www.le emiddelverket.no/tem lates/InterPa e 34432.as x?filterB —Co ToPh
arma.

Marginal- og overheadkostnader

Et annet vanskelig tema er bruken av marginalkostnader og fordelingen av
overheadkostnader. I økonomisk teori anbefales bruk av marginalbetraktninger, dvs, hva er
kostnaden av å produsere "litt mer"? Marginalkostnader kan imidlertid ofte kun beregnes i
en lokal kontekst. Marginalkostnaden vil f. eks variere betydelig i en situasjon hvor det
lokale sykehuset har overskuddskapasitet i forhold til en situasjon hvor det er presset til
grensen. For blåreseptsaker er problemet at de ikke er knyttet til en lokal kontekst.
Søknader om blåresept omfatter bruk av legeressurser eller sykehusressurser over hele
landet og bruken av marginalbetraktninger blir da vanskelig. I forbindelse med søknader
om opptak på blå resept skal det altså brukes gjennomsnittsbetraktninger.

En liknende problemstilling gjelder overheadkostnader. Dette er ressurser som brukes av
mange programmer, tiltak osv. Dette gjelder alle søknader om opptak på blå resept. Nye
legemidler kan f. eks redusere behovet for sykehusinnleggelser eller legebesøk. Men disse
endringene i ressursbruk fordeler seg over sykehus og legekontorer over hele landet. De
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nye tiltakene (legemidlene) vil dermed bruke ressurser som også brukes av mange andre
programmer. Hvordan skal man da fordele overheadkostnadene? Dette har vi per i dag ikke
noe godt svar på.

Det er satt i gang et arbeid med å definere og samle inn viktige enhetskostnader i regi av
Kunnskapssenteret. Legemiddelverkets retningslinjer kan bli endret som resultat av dette
arbeidet.

2.13 Nåverdiberegning og diskontering

For å kunne sammenlikne og summere effekter som oppstår i ulike år, skal de årlige helse-
og kostnadsvirkninger omregnes til en nåverdi. I en slik nåverdiberegning  skal kostnader
diskonteres med en rate tilsvarende den Finansdepartementet anbefaler for
kalkulasjonsrenten, for tiden 4 prosent per år  for tiltak som har moderat systematisk risiko.
Dette antas å gjelde de fleste tiltak innen helsesektoren.  Helseeffekter skal diskonteres med
2 %.

I sensitivitetsanalyser skal effekten av diskontering vises innenfor intervallet 0 til 8 prosent
per år. I sensitivitetsanalyser skal det også vises konsekvensene av å diskontere
helseeffekter med en lavere sats enn kostnader. Som minimum skal man vise effekten av 0
prosent diskontering av helseeffekter og 4 prosent diskontering av kostnader (jfr. WHO
2003) og effekten av 4 prosent diskontering av både helseeffekter og kostnader.

2.14 Usikkerhet og sensitivitetsanalyser

Det skal vises hvor følsomme konklusjonene er for endringer i forutsetninger og
parameterverdier i analysen. For å få et første inntrykk av hvilke parametre og
forutsetninger analysens resultater er følsomme for skal det gjøres enveis
sensitivitetsanalyser der potensielt sett viktige parametre varieres en og en. Det er viktig at
parameterverdiene varieres sammenliknbart og begrunnet. For eksempel kan parametre
med relevante data for spredning varieres innenfor 95 % konfidensintervall. Resultatene av
disse sensitivitetsanalysene skal presenteres i et tornadodiagram.

Det er flere typer kilder til usikkerhet i helseøkonomiske analyser og usikkerheten bør
håndteres på ulike måter avhengig av kilde. Når man har samlet inn individuelle data om
effekt og ressursbruk i en studie kan man bruke vanlige statistiske metoder. Ved
modellering skal metodologisk-, struktur- og generaliseringsusikkerhet håndteres ved hjelp
av vanlige sensitivitetsanalyser (enveis- og flerveis sensitivitetsanalyser, scenarioanalyser
og terskelanalyser). For å få et best mulig bilde av analysens totale parameterusikkerhet,
skal det imidlertid gjøres en probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA). Se kapitel 3 for en
forklaring av kildene til usikkerhet og de ulike typene sensitivitetsanalyser.
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Både valg av variable som inkluderes i sensitivitetsanalysen og valget av et troverdig
intervall av verdier skal begrunnes. I PSA defineres variable som
sannsynlighetsfordelinger. Form og forventingsverdi for fordelingen skal fortrinnsvis
baseres på empiriske data. Ved manglende empiriske data, kan realistiske antagelser også
gi verdifull kunnskap om analysens usikkerhet. Når det er fare for systematiske skjevheter i
studiene parameterverdier bygger på skal dette gjenspeiles i usikkerheten omkring
parameterverdiene. Det er kun et lite antall typer sannsynlighetsfordelinger som er
relevante for bruk i PSA (se Briggs 2006). Valget av fordeling skal begrunnes. Foretrukne
måter for å presentere resultatene av PSA er scatterplots av simuleringene vist på
kostnadseffektivitetsplanet, CEAC-kurver eller Net Benefit-analyser. Det anbefales å
variere betalingsvilligheten for en QALY mellom 100 000 kroner og 1 million kroner.

Den forventede kostnaden knyttet til usikkerheten ved en beslutning avgjøres ikke bare av
sannsynligheten for å fatte feil beslutninger, men også av konsekvensene av å ta feil. Når
konsekvensene av å ta feil er små, reduseres den forventede kostnaden knyttet til
usikkerheten, alt annet likt. Dette kan analyseres gjennom Net Benefit-analyser eller
Expected Value of Perfect Information (EVPI).

2.15 Modellering

Helseøkonomiske analyser vil ofte benytte seg av modellering. Selv om helseøkonomiske
analyser kan gjennomføres ved at ressurs- og effektdata samles inn som del av en klinisk
randomisert studie vil man også i slike tilfeller som oftest bruke modellering i tillegg.
Modellering er nødvendig for at analysen skal dekke hele den relevante tidshorisonten eller
for å integrere data fra ulike kilder. Slik kan man a belyst virkninger av tiltaket som ikke
er målt i randomiserte kliniske studier.

Det finnes ulike tilnærminger til å bygge opp slike helseøkonomiske modeller (for
eksempel beslutningstrær, Markovmodeller). Valg av tilnærming skal begrunnes. Det er
viktig at forutsetningene og dataene modelleringen bygger på er best mulig dokumentert. I
den gxad effekten av tiltak kommer langt frem i tid, skal det gjøres trendfremskrivninger av
sentrale størrelser som dødelighet, livskvalitet, behandlingsmuligheter og kostnader.
Modeller skal så langt som mulig valideres ved nøye å sjekke om deres beregninger er
nøyaktige og konsistente (intem validitet). Videre skal modellens resultater i form av
predikerte kliniske hendelser, hvis mulig, kontrolleres mot uavhengige kilder (dvs, mot
data som ikke er brukt som input i modellen). Slike kilder kan f.eks. være epidemiologiske
studier.

Utenlandske modellanalyser kan brukes, men de skal tilpasses norske forhold både med
hensyn til klinisk praksis, kostnader og evt. helseeffekter. Det må tydelig fremgå hvilke
tilpasninger som er gjort for Norge. Dersom det ikke er gjort tilpasninger må dette
begrunnes samtidig som det angis hvilke konsekvenser den manglende tilpasningen kan ha
for resultatet.
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I tillegg til dokumentert helseeffekt/nytte og tiltakets kostnadseffektivitet er alvorlighet et
av de primære prioriteringshensynene i norsk helsevesen og i regelverket for opptak på blå
resept (se Legemiddelforskriften § 14-13). Det kreves derfor at man i analysen beskriver
og beregner sykdommens alvorlighetsgrad (jf. pkt 2.10).

Dersom det er relevant kan man beskrive eventuelle andre prioriteringshensyn (jf. kapittel
3.9).

2.17 Presentasjon av metode og resultat

Metoder, antagelser, forutsetninger og inkluderte data skal gjøres rede for (inklusive
kildehenvisninger) slik at de ulike stegene i analysen er lett å følge og slik at det enkelt kan
gjøres re-analyser med andre innlagte forutsetninger. Foruten samlede resultater av
analysen skal resultatene presenteres fordelt på ulike kostnader (legemiddelkostnader,
sykehuskostnader, omsorgskostnader og eventuelle kostnader knyttet til
produksjonsvirkninger og kostnader i vunne leveår) og helseeffekter (QALY og leveår).
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3 APPENDIKS: UTDYPENDE BEGRUNNELSER OG VEILEDNINGER

Sammenlikningsalternativ (pkt 2.5)

Kostnader og helseeffekter ved et legemiddel skal sammenliknes med de(t) mest aktuelle
alternativene i norsk sammenheng. Hovedprinsippet er at dette skal være de(t)
alternativene som mest sannsynlig vil bli helt eller delvis erstattet hvis det nye legemidlet
tas i bruk. Vanligvis vil sammenlikningsalternativet i helseøkonomiske analyser derfor
være det mest brukte alternativet for den aktuelle pasientpopulasjonen. Hvis det ikke er
avklart om det mest brukte alternativet er kostnadseffektivt sammenliknet med andre
alternativer eller ingen handling, skal dette avklares ved at disse andre altemativene også
inkluderes i analysen.

Begrunnelsen for dette kan eksemplifiseres på følgende måte. Vi kaller det nye
behandlingsalternativet A, det mest brukte alternativet B, andre alternativer C,D og E. E er
ingen handling. Hvis vi er i en situasjon hvor det ikke er avklart om B er kostnadseffektivt
sammenliknet med C,D og E vil en sammenlikning av A og B være en for snever
problemstilling. Selv om A er kostnadseffektivt sammenliknet med B vet vi ikke om vi i
stedet burde satset på C,D eller E. Prinsipielt skal da den innbyrdes kostnadseffektiviteten
mellom alternativene også utredes. Ulempen ved dette er at analysen kan bli komplisert.
Retningslinjene angir et kompromiss der man ikke trenger inkludere alle alternativene,
men bare de som er mye brukt og der man har en begrunnet antagelse om at kan være
kostnadseffektive. Hvis det mest brukte alternativet ikke er det som anbefales i nasjonale
kliniske retningslinjer (f. eks fordi det ikke er det mest effektive) skal man også inkludere
det anbefalte alternativet.

Legemiddelverket har i noen få tilfeller fått søknader der sammenfikningsalternativet har
vært en sammenslåing av alternativer (f. eks gjennom vektede gjennomsnitt ut fra
markedsandeler). Dette med den begrunnelse at alle alternativene vil bli fortrengt av det
nye legemidlet. Vi vil derfor understreke at sammenlikningsalternativene skal være
rendyrkede og ikke sammenslåinger. Hvis det nye tiltaket fortrenger flere alternativer er
derfor løsningen å inkludere flere av eller alle disse som rendyrkede alternativer. Grunnene
til dette er flere. For det første vil selve sammenslåingen introdusere ekstra usikkerhet,
dette gjelder særlig hvis de to alternativene som slås sammen ikke er studert i en direkte
sammenliknende studie. Videre vil en sammenlikning i forhold til et sammensatt alternativ
ikke avsløre om det nye legemidlet er kostnadseffektivt i forhold til hvert enkelt av
alternativene som er slått sammen. Såkalt extended domination vil også kunne tilsløres.
Tiltak som er extended dominated av andre alternativer skal ikke være med i settet av
relevante alternativer (Drummond 2005 s. 329).
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I noen tilfeller kan alternativene være ulike behandlingsstrategier som inkluderer flere
elementer. Det er da viktig å beskrive om det nye legemidlet erstatter hele eller deler av
den eksisterende behandlingsstrategien eller om det kommer i tillegg til denne.

Perspektiv (pkt 2.7)

Vanligvis anbefaler man at samfunnsøkonomiske analyser inkluderer alle relevante
helseeffekter og kostnader uansett hvem de tilfaller (samfunnsperspektiv). Dette er
anbefalingen som gis i FINs veileder hvor det står følgende: "en samfunnsøkonomisk
analyse skal i størst mulig grnd beskrive virkningene for alle grupper som er berørt av det
aktuelle tiltaket" og "det er derfor viktig å utarbeide analyser som fanger opp alle sentrale
virkninger på tvers av sektorer" (s. 9).

Innenfor helseøkonomien er det imidlertid de som argumenterer for et
helsetjenesteperspektiv. Etter deres mening er hensikten med helseøkonomiske analyser å
hjelpe oss å fordele helsebudsjettet og de vil derfor fokusere på ressurser brukt i
helsevesenet. Karl Claxton (Claxton 2010a) har nylig kommet med en sofistikert
argumentasjon for helsetjenesteperspektivet, mens Bengt Jönsson (Jönsson 2009) har
summert opp argumentene for et samfunnsperspektiv. Det er altså ingen enighet om riktig
perspektiv. I en oversikt over anbefalt perspektiv i helseøkonomiske veiledere i ulike land
er det 12 land som har valgt helsetjeneste-/betalers perspektiv, 7 land som har valgt
samfunnsperspektiv og 7 land som anbefaler begge deler eller ikke anbefaler et spesielt
perspektiv (Claxton 2010a).

Det er i retningslinjene lagt vekt på betydningen av å belyse alle viktige konsekvenser av
tiltakene uansett hvem de tilfaller slik at beslutningsfatterne får en bredest mulig oversikt
over tiltaket og for å unngå slagsider til fordel for bestemte sektorer. På den annen side er
det også av praktiske hensyn lagt vekt på nødvendigheten av å sette en ramme rundt
analysen og ikke inkludere alle mulige ringvirkninger i økonomien. Det er derfor anbefalt
et samfunnsperspektiv med hovedfokus på helse- og omsorgssektoren.

Hvis man er i tvil er det best å velge et samfunnsperspektiv da det gir det bredest mulige
perspektivet og det alltid er lettere å ta vekk kostnader enn å inkludere dem senere.
I og med at riktig perspektiv debatteres vil retningslinjene kunne bli endret i lys av
resultatene av denne debatten ved senere oppdateringer.

Måling og personlig verdsetting av helseeffekter (pkt 2.9)

Helseøkonomiske analyser dreier seg om måling og verdsetting av
helseeffekter/helseforbedringer og ikke verdsetting av helsetilstander. Det er likevel vanlig
å gå veien om måling/verdsetting av helsetilstander ved den såkalte subtraksjonsmetoden
(tilstand A minus tilstand B).
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Kvalitetsjusterte leveår (QALYs) anbefales som mål på størrelsen av helsegevinster.
Bakgrunnen for dette er ikke at QALY ikke har svakheter, men at det er å foretrekke
framfor alternativene fordi det (01sen 2009):

A. Muliggjør sammenlikning på tvers ulike sykdommer.
B. Inkluderer leveår og livskvalitet i samme mål og
C. Er baser på preferanser for helsetilstander

Kvalitetsjusterte leveår kombinerer levetid og helserelatert livskvalitet i en enhet, men for
å gi et bredt beslutningsgrunnlag anbefales det å rapportere resultatene både i vunne
QALYs og vunne leveår dersom tiltakene påvirker overlevelse.

QALY-metodikken er basert på teoretiske antakelser som i mer eller mindre grad er
oppfylt. Det er uenighet om hva QALY er ment å være og i hvilken grad QALY-
metodikken oppfyller de teoretiske antagelsene den bygger på. Enkelte ser QALY kun som
et mål på helse, mens andre i større grad ser det som et mål på individers forventede nytte
av helse. Betingelsen for det siste er bla at verdien av en QALY er lik uansett størrelsen på
QALY-gevinsten og at bytteforholdet mellom tid og livskvalitet er konstant proporsjonalt.
Empirisk forskning viser at det er tvilsomt om disse forutsetningene er oppfylt (01sen
2009, Gyrd-Hansen 2005, Kvamme 2010). Det er også viktig å merke seg at QALY ikke er
et mål på samfunnets verdsetting av helseforbedringer fordi det ikke tar hensyn til
alvorlighetsgrad eller andre prioriteringshensyn (se kapittel 3.9).

Det er dokumentert betydelig variasjon i verdsettingen av samme helsetilstandene ved bruk
av forskjellige fremgangsmåter, perspektiver og måleinstrumenter. Det vises til Brazier
2007, Culyer and Newhouse 2000 og Helsedirektoratets kommende veileder for nærmere
informasjon. Det er vanskelig å gi entydige anbefalinger i en slik situasjon, men det
forsøkes likevel i retningslinjene å antyde ett foretrukket generisk MAU-instrument for
helsetilstander i den øvre delen av skalaen basert på en vurdering av instrumentenes ulike
egenskaper.

SF-6D og 15D kan antas å være mer sensitive enn for eksempel EQ-5D i den øvre delen av
verdiskalaen fordi det er dokumentert en mulig "tak"-effekt ved EQ-5D (Brazier 2007).
Samtidig er det i noen tilfeller påvist en mulig "gulv"- effekt for SF-6D sammenliknet med
EQ-5D (Brazier 2007).

15D gir ofte høyere helsetilstandsverdier enn andre generiske måleinstrumenter og da
særlig EQ-5D. Særlig for tilstander i den øvre delen av skalaen og når man tar hensyn ikke
bare til den generelle befolkningens ex ante verdsetting men også til pasientenes
erfaringsbaserte verdsetting, antas det at 15D verdiene gir et riktigere bilde av
helsetilstandenes verdi. 15D sin verdiskala har ikke verdier utenfor 0 - 1 skalaen og
instrumentet har en relativt jevn teoretisk distribusjon av helsetilstandsverdiene, både i den
øvre og den nedre delen av verdiskalaen. 15D er også det måleinstrumentet med klart flest
mulige teoretiske helsetilstander. Et slikt mangfold av mulige tilstander gjør instrumentet
finkornet og sensitivt for et bredt spekter av ulike helsetilstander. Ulempen med 15D er at



Statens legemiddelverk
Norwegian Medicines Agency

201108350-1 LØ/LR/Lars 01-06-2011 side
Granum 23/40

instrumentet ikke er i utstrakt bruk internasjonalt og at det sammenliknet med de andre
generiske MAU-instrumentene er noe mer omfattende å fylle ut for respondentene. Det
oppfordres likevel til at nye norske kliniske studier alltid vurderer å inkludere 15D som
generisk MAU-instrument for måling av helserelatert livskvalitet og da gjerne i
kombinasjon med et annet MAU-instrument.

Hvis de kliniske studiene som blir benyttet i den helseøkonomiske analysen også
inneholder MAU-instrumenter eller data som kan oversettes til MAU-instrumenter (for
eksempel SF-36-data), og disse dataene ikke brukes i analysen, bør det redegjøres for dette.

I noen tilfeller er ikke helsetilstandsverdier fra generiske måleinstrumenter tilgjengelig. I
slike tilfeller kan man vurdere å overføre (mappe) verdier som er tilgjengelige (f.  eks  fra et
sykdomsspesifikt livskvalitetsinstrument) til et generisk MAU-instrument. Det finnes ulike
tilnænninger til dette og det vises til Brazier 2007 kapittel 8.2 for en nærmere beskrivelse.
Prosedyren for mapping skal synliggjøres i analysen og svakheter ved den prosedyren som
er brukt skal analyseres og konsekvensene av disse skal anslås.

Alvorlighet (pkt 2.10)

I forbindelse med vurderinger av opptak av legemidler på blå resept snakker vi om
vurderinger av alvorlighet for grupper. Det vil innenfor en pasientgruppe det søkes
refusjon for alltid være pasienter med mer eller mindre alvorlige tilstander og alvorligheten
av sykdommen for individet vil avhenge av en rekke andre forhold som alder og andre
samtidige sykdommer.

Alvorlighet kan måles eller beskrives både i et tidspunkt og over tid. Beskrivelse av
alvorlighet i et tidspunkt kan ta form av en beskrivelse av pasientgruppens symptomer eller
det kan måles ved hjelp av livskvalitetsinstrumenter. En variant av det siste er såkalte
generiske MAU-instrumenter som f. eks EQ-5D og 15D. Alvorligheten kan da måles som
avstanden mellom livskvaliteten til en pasientgruppe målt ved et MAU-instrument og
gjennomsnittlige befolkningsverdier for personer med samme kjønn og alder målt med
samme instrument.

Det finnes ulike tilnærminger til måling av alvorlighet over tid (prognose):
1. Prognose med etablert behandling (men uten den aktuelle behandlingen som

analyseres). Dette vil si pasientens gjenstående levetid og livskvalitet med vanlig
etablert behandling for den aktuelle tilstanden.

2. Prognosetap med etablert behandling (men uten den aktuelle behandlingen som
analyseres). Dette vil si pasientenes tap av levetid og livskvalitet med etablert
behandling sammenliknet med en normalpopulasjon uten tilstanden.

Forskjellen kan vises ved hjelp av følgende figur.



Figur I. Alvorlighet forstått som prognose og prognosetap pga tilstanden.
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Vurdering av alvorlighetsgrad vil dermed kunne ta form av en beregning av hvor mange
gjenstående leveår eller kvalitetsjusterte leveår pasientgruppen forventes å ha igjen å leve
sett i forhold til normalt friske personer uten sykdommen (Stolk 2004).

I anbefalingen i retningslinjene er det valgt å fokusere på alvorlighet inkludert etablert
behandling for sykdommen (dvs. uten det aktuelle legemidlet som analyseres). Det er
imidlertid også mulig å tolke ubehandlet som uten enhver behandling for den aktuelle
sykdommen.

De to metodene for beregning av alvorlighet kan illustreres i følgende tabell. Det er her
brukt reell forventet levealder for ulike aldersgrupper fra SSB. For å forenkle er det kun
sett på leveår, men eksemplet kan utvides til også å omfatte QALY!
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Tabell 1. Alder, forventet levetid, ro ose o ro oseta for 3 asientgrupper. År.
Prognose
(gjenstående

Forventet leveår med
gjenstående levetid etablert

Pasient e Alder uten tilstanden behandlin Pro oseta

Når alvorlighet forstås som prognosetap kommer pasientgruppe A og B likt ut i alvorlighet
med tap på 13 år. Dette kan imidlertid virke urimelig siden pasientgruppe B, kun har ett år
igjen å leve. Hvis man beregner alvorlighet som prognose kommer gruppe B ut som klart
mest alvorlig.

Alvorlighet forstått som prognose kan imidlertid også gi resultater som kan virke
urimelige. Hvis man ser på gruppe C kommer disse, med kun 5 år igjen å leve, ut med klart
mer alvorlige tilstand enn gruppe A som har 18 år igjen  å  leve. Men det virker i dette
tilfellet urimelig å anslå alvorlighet uten også å ta hensyn forventet gjenstående levetid
uten tilstanden. Dette fordi gruppe C er 80 år og deres prognose ubehandlet ligger kun 3 år
under gjennomsnittlig forventet levealder for 80-åringer.

Elly Stolk har skrevet en  artikkel  hvor hun påpeker at  prognose  og prognosetap er to ulike
tilnærminger til alvorlighetsgrad som begge har fordeler og ulemper (Stolk 2004). De to
tilnærmingene fokuserer på ulike aspekter ved pasientgruppenes tilstand og det er ikke slik
at den ene er riktig og den andre er feil. Hun foreslår derfor en mellomposisjon ka1t
proportional shortfall (relativt prognosetap) som tar hensyn til begge aspekter. Her måles
alvorlighet  som forholdet mellom antall leveår  pasientgruppen taper med etablert
behandling (men uten det nye tiltaket) og deres gjenstående forventede levetid uten
tilstanden. Dette illustreres i tabell 2.

Tabell 2. Illustras'on av relativt ro oseta

Prognose
Forventet
gjenstående levetid

(med
etablert Relativt

Pasient e Alder uten tilstanden behandlin Pro oseta ro oseta
A 50 31 18 13 42%
B 70 14 I 13 93%
C 80 8 5 3 38%
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Her kommer gruppe B fortsatt ut som mest alvorlig rammet siden de mister hele 93 %
(13/14 * 100) av forventet gjenstående levetid pga tilstanden. Det er imidlertid ikke like
opplagt lenger at gruppe C har mer alvorlig tilstand enn gruppe A.

Over har vi snakket om alvorlighet som tap av leveår, men alvorlighet kan også innbefatte
tap av livskvalitet. Dette kan integreres i analysen over ved å vekte leveårene ved hjelp av
livskvalitetsvekter fra pasienter med sykdommen og livskvalitetsvekter fra et representativt
utvalg av befolkningen.

Analysemetoder (pkt 2.11)

Kostnad-per-QALY analyse  er anbefalt som analysemetode framfor  kostnad-effekt-analyse
fordi denne analysemetoden bruker et generisk helsemål som muliggjør sammenlikninger
på tvers av ulike sykdommer. For å omregne kostnadseffektiviteten av tiltaket til kroner
eller helse kan en såkalt Net Benefit Analyse brukes i tillegg. Når en myndighetsbestemt
referanseverdi for en QALY benyttes kalles en slik analyse CBA (M) (se
Helsedirektoratets veileder).

Monetær nytte-kostnadsanalyse basert på individuell betalingsvillighet anbefales ikke pga
utfordringene med å sette pengeverdi på helseforbedringer. Disse utfordringene omfatter
både problemer knyttet til validiteten av målinger av betalingsvillighet og til
rettferdighetsproblemer. Det er vist at betalingsvillighetsstudier er følsomme for små
forskjeller i hvordan helseutfallet beskrives og ufølsomme for størrelsen på helseutfallene
(0Isen 2009). Videre vil betalingsvilligheten ofte kunne være påvirket av betalingsevnen,
dvs. inntekt. Dette vil bety en slagside i retning tiltak som treffer personer med høy inntekt.
Dette er problematisk i et helsevesen som legger så stor vekt på rettferdighet som det
norske.

Kostnadsminimeringsanalyse er en metode som er relativt mye brukt. Den er likevel
omdiskutert. Dette fordi man aldri kan vise at to tiltak har nøyaktig lik effekt og
kostnadseffektiviteten derfor bør beregnes gjennom en fullstendig analyse (Briggs 2001a).

Kostnadsminimeringsanalyser er likevel inkludert i veilederen som en anbefalt
analysemetode i visse situasjoner. Dette fordi det i disse situasjonene framstår som en
sløsing med utredningsressurser å skulle gjennomføre en fullstendig helseøkonomisk
analyse. Slike situasjoner er når det er rimelig å anta at effekten (inkludert bivirkninger) er
omtrent lik og det enten er betydelig kostnadsforskjell mellom tiltakene eller er liten
kostnadsforskjell mellom tiltakene. I det første tilfellet er det lite sannsynlig at en
fullstendig analyse vil vise at det dyre tiltaket er kostnadseffektivt. I det siste tilfellet er det
lite sannsynlig at det er betydelig forskjell i kostnadseffektiviteten til de to tiltakene.

Det er imidlertid en forutsetning for å bruke kostnadsminimeringsanalyse at det er god
dokumentasjon for at tiltakene har omtrent likeverdig effekt. At effekten er omtrent
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likeverdig betyr at det med tilstrekkelig sannsynlighet er vist at forskjellen ikke overstiger
en viss minste grense. Dette innebærer at det bør foreligge studier eller meta-analyser som
inkluderer mange nok deltakere til å oppdage slike forskjeller. Hva som er minste grense
kan være vanskelig å definere, men det skal defineres og begrunnes før man gjennomfører
studier eller kunnskapsoppsummeringer.

Kostnads-verdi analyse  kan brukes som en tilleggsanalyse. Kostnader kan sammenliknes
med sarnfunnsmessig verdsetting av QALYs gitt (a) tilstandens alvorlighetsgrad og (b)
ønsker om å realisere potensialet for helse hos kronikere, funksjonshemmede og eldre. I
slike kostnad-verdi-analyser anbefales følgende:

a. Leveår veies med helsetilstandsverdier basert på antallsekvivalensmetoden (person
trade-off).
b. Vunne leveår for kronikere og funksjonshemmende regnes uten kvalitetsjustering.
c. Antallet vunne leveår tillegges mindre vekt enn det som følger av vanlige QALY-
beregninger med vanlig diskonteringsrate

I kostnad-verdi-analyse inkorporeres enkelte prioriteringshensyn i den numeriske analysen.
Det gjelder vektlegging av alvorlighetsgrad utover det som personlige helsetilstandsverdier
i seg selv innebærer og ønsker om å unngå for sterk forskjellsbehandling av grupper med
ulike potensialer for helse. Det brukes andre verdier for helsetilstander enn de som brukes i
konvensjonelle QALY-beregninger, jfr tabellen nedenfor, og vektleggingen av effekters
varighet nedtones. I det alternative verdisettet ligger verdien av mindre alvorlige tilstander
tett oppunder én. Hvis det er gjennomført en cost-utility analyse basert på verdier fra et
MAU-intrument av typen EQ-5D, Health Utilities Index eller 15 D, kan en anslå
alternative verdier ved hjelp av enkle transformasjonsfunksjoner, og så gjennomføre en
cost-value analyse som et supplement til cost-utility analysen (Nord 1996).

Metoden er nærmere beskrevet i referansen til tabellen nedenfor og kan brukes som
tilleggsanalyse når formålet med den økonomiske evalueringen er å anslå samfunnsmessig
verdsetting av ressursbruk på tvers av pasientgrupper med ulik grader av lidelse og ulike
potensialer for forbedring.



Tabell 3. Veiledende verditall for kostnad-verdi-analyse

Kilde: Nord 1996.

Ressursbruk og kostnader (pkt. 2.12)
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Disse retningslinjene anbefaler at produksjonsvirkninger ikke inkluderes i
standardanalysen. Dette er begrunnet ut fra normative føringer lagt av Lønning 2.
Lønning 2-utvalget (NOU 1997:18 Prioritering på ny) går langt i å hevde at systematisk
prioritering etter produktivitetshensyn er i strid med viktige norske likeverdsprinsipper.

Om og hvordan man skal inkludere produksjonsvirkninger i helseøkonomiske analyser er
omstridt. I enkelte tilfeller kan produksjonsvirkninger være av interesse for prioriteringer i
helsevesenet slik man bla har sett i prosjektet "raskere tilbake" hvor sykmeldte eller
arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt kan få raskere tilgang til enkelte
helsetjenester. Produksjonsvirkninger inkluderes også i økonomiske evalueringer i andre
sektorer. Det anbefales derfor det gjennomføres sensitivitetsanalyser med
produksjonsvirkninger.

28/40
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Ved beregning av produksjonsvirkninger anbefales det at det tas hensyn til
kompensasjonsmekanismer. En vanlig metode for å beregne produksjonsvirkninger er
humankapitalmetoden der tid borte fra arbeid verdsettes ved bruttolønn inklusive sosiale
utgifter. Generelt vil dette være en overdrivelse. Ved fravær eller bortfall fra arbeidslivet
kan produktivitetstapet delvis kompenseres ved bruk av ledige ressurser. Dette kan ta form
av at man selv tar igjen noe av det tapte når man kommer tilbake, ved at andre overtar
deler av arbeidsoppgavene for en tid og ved at nye personer ansettes for kort eller lang tid.
Omfanget av kompensasjonen vil avhenge av om det er arbeidsledighet, i hvilke grad
bedriftene skalerer arbeidsstokken i forhold til fravær (store vs. små bedrifter) og type
fravær.

Veilederen anbefaler noen enkle standardregler for hvordan produksjonsvirkninger skal
inkluderes i analysen. Dette er nødvendig av hensyn til ressursbruken til analysene og
konsistensen på tvers av analysene. Dette er en pragmatisk tilnænning i mangel av bedre
data. Forhåpentligvis vil bedre data komme etter hvert.

Kompensasjon anbefales beregnet på følgende måte variert ut fra type fravær:
• Korttidsfravær (mindre enn 3 måneder): Produksjonen faller til 25 %.

Produksjonsgevinst beregnes som 75 % av gjennomsnittslønn inklusiv skatt,
arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader. Her vil antagelig kompensasjonen
være relativt lav. I perioden hvor mange er syke (som ved influensaepidemier) vil
andres evne til å ta over være mindre og kompensasjonsmulighetene enda mindre.

• Langtidsfravær (3 måneder til 2 år): Produksjonen faller til 50 % av opprinnelig
de to første årene. Produksjonsgevinst beregnes som 50 % av gjennomsnittslønn
inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader.

• Fravær ved langvarig sykdom, helt eller delvis uførhet eller død (fra to år til
alderspensjonsalder): Verdien av produksjonstap anslås til 50 % av
gjennomsnittslønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader.
Her vil mulighetene for kompensasjon generelt være større. Dette vil imidlertid
avhenge av om det er arbeidsledighet i økonomien eller ikke. Med arbeidsledighet
vil kompensasjonen kunne være stor.

• Gjeninntreden på arbeidsmarkedet etter langvarig sykdom, helt eller delvis uførhet
(fra to år til alderspensjonsalder): Verdien av produksjonsgevinsten anslås til 50
% av gjennomsnittslønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale
kostnader.

Ved anbefaling av noen enkle standardregler for beregning av kompensasjon er det lagt
vekt på et kompromiss mellom friksjonskostnadsmetoden (kompensasjonsberegninger) og
humankapitalmetoden. I en situasjon med arbeidsledighet og der personer som normalt
ville hatt mange år igjen i arbeidslivet, blir permanent borte vil kompensasjonen kunne
tenkes å være meget stor. Disse forholdene er imidlertid ofte ikke oppfylt. Ved valg av en
enkel standardregel synes et kompromiss dermed som et rimelig valg.
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Ved forlenget overlevelse vil det oppstå ekstra levetid med forbruk av helsetjenester og
andre ressurser som ikke er relatert til det opprinnelige tiltaket. Det kan være nyttig å skille
mellom ulike kostnader som et tiltak kan generere. Dette er gjort av Washington panel
(Weinstein 1996):

1. Kostnader for sykdommer relatert til tiltaket i leveår som, uavhengig av tiltaket,
uansett ville blitt levet.

2. Kostnader for sykdommer ikke relatert til tiltaket i leveår som, uavhengig av
tiltaket, uansett ville blitt levet.

3. Kostnader for sykdommer relatert til tiltaket i leveår som vinnes pga tiltaket.
4. Helsetjenestekostnader for sykdommer ikke relatert til tiltaket i leveår som vinnes

pga tiltaket. Ikke-relaterte helsetjenester kan defineres som helsetjenester som er
rettet mot sykdommer hvis prognose og alderspesifikke insidensrate er upåvirket
av tiltaket.

5. Kostnader utenfor helsetjenesten i leveår som vinnes pga tiltaket. Dette kan
defineres som forbruk utenfor helsevesenet som er forårsaket av intervensjonen
eller som er en forutsetning for at tiltaket skal virke.

Kostnader i pkt 1og 3 tas alltid med i analysene. Kostnader i pkt 2 vil  være like stor i begge
alternativer og kan derfor utelukkes. Da står vi igjen med 4 og 5. Om kostnader til slike
ikke-relaterte helsetjenester og annet forbruk i vunne leveår skal inkluderes i analysen har
vært omstridt. Når vi har valgt å anbefale at slike kostnader ikke inkluderes i
standardanalysen skyldes dette normative hensyn. I og med at Lønning 2 langt på vei går
mot produksjonsvirkninger som prioriteringshensyn i helsevesenet er det normativt
konsistent heller ikke å legge vekt på kostnader i vunne leveår.

Om og hvordan man skal inkludere kostnader i vunne leveår i helseøkonomiske analyser er
imidlertid omstridt. Videre vil det være konsistent å inkludere kostnader i vunne leveår
hvis man inkluderer produksjonsvirkninger. Det anbefales derfor det gjennomføres
sensitivitetsanalyser med kostnader i vunne leveår dersom produksjonsvirkninger
inkluderes i sensitivitetsanalysene.

Kostnader i vunne leveår kan bestå både av helsetjenestekostnader, annet offentlig forbruk
og privat forbruk. Det anbefales at det fokuseres på det offentlige forbruket og da særlig
offentlige helse- og omsorgsutgifter, bla fordi det kan være en fare for at privat forbruk
allerede er inkludert i QALY. Utgifter til helse- og omsorgstjenester kan man finne i
helseregnskapet hos SSB. Samlede helseutgifter (inkludert utgifter til sykehjem og
hjemmehjelp) i 2008 var 217,2 milliarder kroner og den offentlige andelen av dette var
84,2 % noe som gir et offentlig forbruk per innbygger på 38 348 kroner per år (se også
Helsedirektoratets kommende veileder).
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Bakgrunnen for kravet om å inkludere skattefinansieringskostnader er at det ved
skattefinansierte tiltak i tillegg til de rent administrative kostnadene, vil oppstå et
samfunnsøkonomisk effektivitetstap fordi ressursbruken blir påvirket av skatteøkningen (se
veileder til FIN kapittel 4.4). Skatt vil i alminnelighet føre til at konsumenter og
produsenter blir stilt overfor ulike priser. En skatt på for eksempel arbeidskraft skaper en
kile mellom den nettolønnen arbeiderne mottar og den bruttolønnen bedriftene må betale.
Slike skattekiler vil vri produksjons- og konsumentbeslutningene på en slik måte at
produsenter og konsumenter får et tap som er større en selve skattebeløpet.

Følgende eksempel kan illustrere det effektivitetstapet som vil inntreffe. Tenk at Hans
trenger å få utført en snekkerjobb. Han mener jobben er verdt maksimalt 110 kroner timen,
men tilbyr i første omgang 90 kroner timen. Snekkeren mener jobben minimum er verdt 90
kroner timen, men tilbyr i første omgang 110 kroner timen. De blir enige om 100 kroner
timen. Hans får da et konsumentoverskudd på 10 kroner per time mens snekkeren får et
produsentoverskudd på 10 kroner per time.

Man tenker seg så en situasjon hvor det blir lagt 25 % skatt på tjenesten. For å kunne få inn
de 100 kronene må snekkeren nå ta 125 kroner timen fordi han må betale 25 % i skatt. 125
kroner er imidlertid 15 kroner mer enn Hans er villig til å betale og det blir dermed ingen
avtale. Hans og snekkeren vil da gå glipp av overskuddene på 10 kroner per time noe som
er et tap for samfunnsøkonomien.

Skattefinansieringskostnaden er ifølge Finansdepartementet 20 øre per krone ved økt netto
offentlig finansieringsbehov. Dette betyr at hvis et legemiddel koster 100 kroner inklusive
merverdiavgift, men pasienten betaler 10 % i egenandel er det økte finansieringsbehovet
90 kroner. Skattefinansieringskostnaden er da 90 kroner * 0,2, dvs. 18 kroner. I den
helseøkonomiske analysen legger vi inn legemiddelkostnaden uten merverdiavgift
(100/1,25 = 80 kroner) pluss skattefinansieringskostnaden på 18 kroner, dvs. 98 kroner.

Diskontering (pkt 2.13)

Diskontering av helseeffekter og kostnader er omdiskutert. NICE (National Institute for
Health and Clinical Excellence) anbefalte tidligere ulik diskontering av helseeffekter og
kostnader, men gikk over til lik diskonteringsrate i 2004. Dette har utløst en debatt i
sentrale helseøkonomiske tidsskrifter (Brouwer 2005, Claxton 2006, Gravelle 2007, Nord
2010, Claxton 2010b). Det er for tidlig å trekke en endelig konklusjon på denne debatten.
Veilederens anbefaling når det gjelder diskontering kan derfor bli endret som følge av den
pågående debatten og ny kunnskap.
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Usikkerhet og sensitivitetsanalyser (pkt. 2.14)

Vanligvis utføres helseøkonomiske analyser ved hjelp av en beslutningsmodell og
usikkerhetenundersøkes nærmere ved hjelp av en deterministiskog/ellerprobabilistisk
sensitivitetsanalyse. Når både kostnadsdata og effektdata samles inn som del av en klinisk
studie kan usikkerhet håndteres ved hjelp av statistiske metoder (f. eks bruk av
konfidensintervaller) (Briggs 2006). Også i slike analyser er det imidlertid vanlig å
modellere effekter og sammenhenger som ikke er fullt ut dekket i den kliniske studien.

Det er vanlig å skille mellom følgende typer kilder til usikkerhet i helseøkonomiske
modeller (Briggs 2001b, Drummond 2005):

• Metodeusikkerhet: Dette vil typisk sett dreie seg om områder innen faget hvor det
er metodologisk uenighet. Et eksempel er diskonteringsrate hvor det diskuteres
om helseeffekter skal diskonteres.

• Parameterusikkerhet: Det er her snakk om probabilistisk usikkerhet rundt en
parameters "sanne verdi". Dette dreier seg i hovedsak om variabler som estimeres
på bakgrunn av utvalgsdata. Dette er typisk sannsynligheter for hendelser,
kostnader, livskvalitetsvekter og behandlingseffekt.

• Modell- eller strukturusikkerhet: Det er her snakk om antagelser og valg som
gjøres i konstruksjon av modellen. Eksempler er formen på relasjoner mellom
variable i modellen (formen på hasardfunksjoner), ekstrapolering av
behandlingseffekt, valg av helsetilstander som inkluderes.

• Generaliseringsusikkerhet: Dette oppstår når data i modellen er hentet fra f. eks en
annen populasjon, behandlingssetting eller behandling med en annen dosering enn
den tiltaket egentlig gjelder f. eks fra et annet land eller fra kliniske effektstudier
når vi egentlig analyserer klinisk praksis osv.

Deterministiske sensitivitetsanalyser gjøres i form av en-veis, to-veis og flerveis terskel- og
scenarioanalyser.I en enveis sensitivitetsanalyse varierer man verdiene til en og en
variabel av gangen, mens man i en flerveis sensitivitetsanalyser varierer verdien til flere
variabler samtidig. En scenarioanalyse utgjør et utvalg av alle mulige flerveis
sensitivitetsanalyser. Utvalget gjøres ofte slik at det representerer f. eks et hovedalternativ,
en "worst case"-analyse og en "best case"-analyse. I terskelanalysene endres en eller flere
parametre innenfor definerte intervaller og resultatene rapporteres i forhold til en
terskelverdi (f. eks 500.000 kr/QALY).

Det er flere ulemper med deterministiske sensitivitetsanalyser. Enveis sensitivitetsanalyser
vil sjelden gi et tilfredsstillende bilde av hvordan modellens resultater avhenger av
samvariasjon mellom variable eller av analysens samlede parameterusikkerhet. For flerveis
sensitivitetsanalyser blir antall mulige kombinasjoner av variasjoner i parameteme fort
uoverkommelig og beslutningstakeren får ikke illustrert hvor sannsynlige ulike utfall er.
En-veis, to-veis, flerveis og scenarioanalyserer derfor ikke anbefalte metoder for å
håndtere parameterusikkerhet, men de kan likevel være til hjelp når man skal analysere
andre typer usikkerhet.
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Metodologisk usikkerhet og generaliseringsusikkerhet anbefales analysert ved hjelp av
enveis- og flerveis sensitivitetsanalyser. I den grad det er mulig å håndtere
modellusikkerhet anbefales det å bruke enveis eller flerveis sensitivitetsanalyser.
Modellusikkerhet kan imidlertid ta en så fundamental form av den er vanskelig å håndtere
gjennom sensitivitetsanalyser.

Probabilistiske sensitivitetsanalyser (PSA) er den anbefalte metoden for å håndtere
parameterusikkerhet. I PSA defineres variable som sannsynlighetsfordelinger og form og
forventingsverdi for fordelingen skal fortrinnsvis baseres på empiriske data. Ved
manglende empiriske data, kan realistiske antagelser også gi verdifull kunnskap om
tiltakets usikkerhet. For å utføre en probabilistisk sensitivitetsanalyse må man anta type
fordelingsfunksjoner  for de parameterne som skal inngå i analysen. Parametertypen avgjør
hvilken fordelingsfunksjon man skal velge, se for eksempel Briggs (2006 / 2001). I
prinsippet kan modellusikkerhet også analyseres ved hjelp av en PSA hvor man tilordner
sannsynlighetsvekter og fordelinger til ulike alternative forutsetninger.

Effekten av variasjon i pasientkjennetegn på modellens resultater dreier seg ikke om
usikkerhet og analyseres best gjennom subgruppeanalyser.

Prioriteringshensyn (pkt. 2.16)

Prioriteringshensyn er definert som forhold samfunnet ønsker å vektlegge ved fordeling av
gitte ressurser på ulike individer/grupper. De sentrale prioriteringshensynene norsk
helsevesen er alvorlighet, helseeffekt og kostnadseffektivitet (NOU 1997,
Prioriteringsforskriften).

Til grunn for anbefalingene som er gitt når det gjelder prioriteringshensyn ligger en
antagelse om at kravet til kostnadseffektivitet vil kunne variere med andre
prioriteringshensyn og særlig alvorlighet. Det er da viktig at disse andre
prioriteringshensynene beskrives i analysen.

Det kan skilles mellom diskusjon av:
• hvilke  prioriteringshensyn som skal inkluderes i legemiddeløkonomiske analyser,
• ulike tilnærminger til  hvordan  disse hensynene inkluderes i analysene og
• hvordan prioriteringshensyn  vektlegges  i selve beslutningen.

Retningslinjene tar ikke opp det siste, men har som formål å sikre at de helseøkonomiske
evalueringene gir informasjon som gjør det mulig for beslutningsfatterne å gjøre
avveininger mellom sentrale prioriteringshensyn.
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Det anbefales at man i den legemiddeløkonomiske evalueringen beskriver og beregner
sykdommens alvorlighetsgrad i tillegg til analysen av kostnadseffektivitet.  Dette bygger på
de sentrale prioriteringshensynene i det norske helsevesen som er tilstandens
alvorlighetsgrad, dokumentert effekt og tiltakets kostnadseffektivitet (jf. Lønning 2 og
prioriteringsforskriften). De anbefalte analysemetodene (se pkt. 2.11) beregner tiltakets
helseeffekt og kostnadseffektivitet, men fokuserer ikke særskilt på sykdommens
alvorlighet. For å være en best mulig støtte for beslutningsfatterne skal derfor
helseøkonomiske analyser også adressere sykdommens alvorlighet. Som del av
beskrivelsen av alvorlighetsgrad bør man kvantifisere alvorlighet ved hjelp av QALY slik
det er beskrevet i kapittel 2.10 og 3.4.

Man kan skille mellom analyser av ulike tiltak for samme pasientgruppe og analyser av
tiltak for ulike pasientgrupper. Helseøkonomiske analyser fokuserer ofte på det første.
Prioriteringshensyn kan likevel være relevante. Når man sammenlikner behandlingsvalg
for samme gruppe kan prioriteringshensyn indirekte være relevant når gruppen som helhet
har kjennetegn som gjør at den skal prioriteres. F. eks kan det tenkes at man skal akseptere
en høyere betalingsvillighet per QALY for de med alvorlig sykdom. Dette er antagelig en
situasjon som man har relativt ofte i det norske helsevesen inkludert vurderinger av
søknader om refusjon av legemidler på blå resept. Videre kan prioriteringshensyn indirekte
være relevant når analysen sammenlikner ulike tiltak for samme gruppe, men beslutningen
fattes av et organ som prioriterer mellom tiltak for ulike grupper innenfor en
budsjettramme f. eks Helse- og omsorgsdepartementet.

Ved valg av prioriteringshensyn som skal inkluderes i evalueringene er det lagt vekt på
Lønning-utvalgene (NOU 1987: 23 og NOU 1997: 16) og prioriteringsforskriften
(Forskrift 1. desember 2000 nr. 1208). Lønning-2 nevner en rekke kriterier som ikke er
relevante som prioriteringshensyn. Dette gjelder kjønn, etnisitet, tidligere helseskadelig
atferd, produktivitet, livssyn, seksuell orientering og sosial status. Dette begrunnes ut fra en
rettighetstankegang der alle har lik rett til helsehjelp. Stort sett anser man heller ikke alder
for å være noe relevant kriterium for beslutninger om mengden av et helsegode som tilbys.
Alder kan imidlertid ha betydning for effekten av behandlingen. På denne bakgrunn er
ingen av de nevnte kriterier anbefalt som relevante prioriteringshensyn i disse
retningslinjene.

Utover de sentrale prioriteringshensynene nevnes det nedenfor noen prioriteringshensyn
som har vært nevnt som relevante.

Det første av disse mulige prioriteringshensynene erpotensiale  for helseforbedring.  I en
CUA- analyse vil, alt annet likt, et tiltak for pasienter som kan oppnå stor helseforbedring
komme bedre ut enn tiltak for grupper som kan oppnå mindre helseforbedring. Eksempler
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på slike grupper kan være kronikere og funksjonshemmede. Det kan imidlertid oppfattes
som urettferdig å prioritere de med størst potensiale for helseforbedring så lenge den andre
gruppens forbedring også er av betydning og viktig for dem (Nord 1999). Lønning 1
hevdet at "helsetjenestene skal tilbys slik at alle skal kunne bli så friske som de etter sine
forutsetninger har mulighet for" (Lønning 1 s. 79). Det finnes også noe, om enn begrenset,
dokumentasjon for at folk er villig til å ofre noe helse for å prioritere de med mindre
potensiale for helseforbedring (Nord 1999, Shah 2009). Ved analyse av tiltak for
kronikere, funksjonshemmede og andre grupper som har vesentlige begrensninger i sitt
helseforbedringspotensiale (dvs, aldri kan oppnå tilnærmet samme livskvalitet som friske
med samme alder og kjønn) anbefales det derfor å beskrive dette.

Alder  som prioriteringskriterium har vært diskutert og da gjerne som del av det som kalles
"fair innings"-argumentet. Dette går ut på at jo eldre en person er og jo mer helse de har
opplevd jo mindre krav har de på mer helse sammenliknet med folk som ikke har hatt sin
mulighet til å oppleve god helse (01sen 2009). Vi leser Lønning 2 dit at man skal være
forsiktig med å bruke dette kriteriet. Det finnes imidlertid en del dokumentasjon på at folk
ønsker å prioritere barn (Cookson 2009). Dette kan omtales dersom det er relevant.

Ett annet prioriteringshensyn som har vært diskutert er  sjeldenhet.  Dette spørsmålet var til
behandling hos Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i 2009-10. I diskusjonen ble det
tatt opp enkelte trekk ved tiltak mot sjeldne sykdommer som kan gjøre det relevant å
behandle sjeldenhet som et eget prioriteringshensyn. Ett av disse trekkene er at det er
vanskeligere å framskaffe god dokumentasjon for effekt fordi det er vanskeligere å
organisere gode studier for små populasjoner. Man kan derfor argumentere for å slakke noe
på kravet til dokumentert effekt. Et annet trekk er at det er en mindre populasjon å fordele
utviklingskostnadene på noe som kan gi høyere kostnader. Hensynet til lik tilgang til
behandling kan derfor tilsi at man kan akseptere noe høyere kostnader enn for mer vanlige
sykdommer med tilsvarende alvorlighetsgrad og behandlingseffekt.

Når det gjelder poenget om at det er vanskeligere å dokumentere effekt ved sjeldne
sykdommer kan dette i helseøkonomiske analyser håndteres gjennom vanlige metoder for
håndtering av usikkerhet (som f. eks PSA). Når det gjelder spørsmålet om man skal
akseptere en høyere kostnad per QALY for tiltak mot sjeldne sykdommer er dette omstridt.
I sitt vedtak i saken gir Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering ingen særstilling til sjeldne
sykdommer og uttaler følgende (Nasjonalt Råd for Kvalitet og Prioritering i Helsetjenesten
2010): "Rådet mener at behandlingsmetoder for sjeldne sykdommer skal vurderes i tråd
med § 2 i Prioriteringsforskriftens krav om en samlet vurdering av tilstandens alvorlighet,
av dokumentert forventet nytte av helsehjelpen og av rimeligheten i forholdet mellom
kostnadene og tiltakets effekt". Rådet ber imidlertid Helsedirektoratet om  å  "ta inn
relevante problemstillinger for sjeldenområdet i det pågående arbeidet med å utarbeide en
nasjonal veileder i helseøkonomisk evaluering". I kommende veileder anbefaler
Helsedirektoratet at sjeldenhet ikke gis status som selvstendig prioriteringshensyn. Dette -
begrunnes med at prioriteringshensynene alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet
"kan sørge for rettferdig prioritering av tiltak også rettet mot sjeldne sykdommer".



(Helsedirektoratets kommende veileder). Helsedirektoratet anbefaler ikke høyere
betalingsvillighet for tiltak rettet mot sjeldne sykdommer.

En nylig publisert norsk studie viste at selv om et utvalg av befolkningen var enig i at
personer med sjeldne sykdommer burde ha lik rett til behandling selv om behandlingen var
dyrere var det liten vilje til å gi forrang til sjeldne sykdommer hvis dette gikk på
bekostning av de med vanlige sykdommer (Desser 2010).

Det anbefales altså at sjeldenhet ikke inkluderes som et eget prioriteringshensyn i
analysene.

3.1.4 Tilnærminger til inklusjon av prioriteringshensyn i analysen
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Cookson har gitt en oversikt over 4 tilnærminger til  hvordan  prioriteringshensyn kan
inkluderes i helseøkonomiske analyser (Cookson 2009):
1. Innsamling av bakgrunnsinformasjon om prioriteringshensyn. Dette går kun ut på å
beskrive og samle informasjon om prioriteringshensyn som er berørt. Man samler inn
bakgrunnsinformasjon som beslutningsfattere kan finne relevant.
2. Analyse av tiltakets kvantitative effekt på en eller flere helseulikheter. Dette kan ta form
av analyser av hvordan kostnadseffektiviteten av tiltak kan variere i ulike subgrupper som
er relevante ut fra prioriteringshensyn.
3. Estimering av alternativkostnaden av et rettferdighetshensyn. Man forsøker her å
beregne helsetapet (f.  eks  i QALY) av å velge det rettferdige alternativet framfor det som
gir mest helse. Dette kan gjøres ved å bruke tradisjonelle helseøkonomiske metoder der
man sarnmenlikner altemativer som tilfredsstiller et prioriteringshensyn i større eller
mindre grad.
4. Rettferdighetsvekting av helseeffektene. Estimering av alternativkostnaden sier intet om
denne er verdt å ofre for å oppfylle ett prioriteringshensyn. Rettferdighetsvekting prøver
også å gi beslutningsfatteme en pekepinn om QALY-tapet ved alternativet som best
oppfyller et prioriteringshensyn er verdt reduksjonen i helseulikhet. Man vekter
helsegevinsten for ulike grupper med ulike prioriteringsrelevante kjennetegn ut fra verdier
utesket av befolkningen eller beslutningsfattere. Kostnad-verdi analyse er et eksempel på
en slik analyse (se Nord 2009 og Nord 1999).

Retningslinjene anbefaler at man samler inn informasjon om og beskriver
prioriteringshensyn og eventuelt analyserer kostnadseffektiviteten i ulike subgrupper
(tilnærming 1 og 2). Når retningslinjene ikke kommer med konkrete anbefalinger om
hvordan prioriteringshensyn kan verdsettes og vektlegges som del av den helseøkonomiske
analysen skyldes dette ikke at dette ikke anses som viktig, men at helseøkonomifagets har
kommet relativt kort på dette området og det ikke finnes noen generell enighet om hva som
er den beste tilnærmingen (Drummond 2009). Studier av folks vilje til å bytte mellom
effektivitet og rettferdighet har vært gjort, men de har generelt gitt ulike og omdiskuterte
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resultater (Shah 2009). Forskningen synes foreløpig heller ikke omfattende nok. Dette
gjelder særlig for hvordan ulike rettferdighetshensyn skal vektes opp mot hverandre. Det
foreligger heller ikke retningslinjer fra sentrale myndigheter når det gjelder verdsetting og
hvordan ulike prioriteringshensyn som f. eks kostnadseffektivitet og alvorlighet skal veies
opp mot hverandre.
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