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Høring vedrørende sektorveilederen Samfunnsøkonomiske analyser 
i helsesektoren

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder ”Samfunnsøkonomiske analyser i 
helsesektoren”. Denne sektorveilederen er ment å gjelde alle typer tiltak i 
helsesektoren, både forebyggings- og behandlingstiltak. 

Vi inviterer til en åpen, bred høring uten å begrense mulige høringsinstanser. 
Mottakere av høringsbrevet oppfordres derfor til å videresende til underliggende 
etater, organisasjoner, etc. der dette er aktuelt. 

Høringen er publisert på Helsedirektoratets nettsider 
http://www.helsedirektoratet.no/fagnytt/horinger/saker . Høringsfrist er satt til 
fredag 7. oktober 2011. Vi inviterer samtidig til et høringsseminar i 
Helsedirektoratet torsdag 15. september 2011 kl. 10-14. Den endelige utgaven av 
veilederen vil bli utarbeidet etter at høringen er gjennomført.

Veilederen er utarbeidet med støtte i en faglig referansegruppe og i nært samarbeid 
med Statens legemiddelverk. 

Veilederen gir anbefalinger om hvordan samfunnsøkonomiske analyser bør utføres for 
å ha relevans som beslutningsgrunnlag for prioritering i helsesektoren. Her må det 
påpekes at analysene gjelder dimensjonerende beslutninger på et overordnet 
systemnivå og ikke individnivå. Anbefalingene vil primært kunne ha betydning for 
prioritering innad i helsesektoren, men også for andre sektorers vektlegging av 
helsehensyn. 

Et viktig formål med veilederen er å bidra til et beslutningsgrunnlag for prioritering i 
helsesektoren som er i samsvar med verdigrunnlaget for prioritering (Lønning II-
utvalget) og krav til effektiv ressursbruk (Utredningsinstruksen). Veilederen tar 
utgangspunkt i verdigrunnlaget for helsetjenesten slik det er nedfelt gjennom politiske 
vedtak og formulert i blant annet pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften der 
nytte og kostnader (kostnadseffektivitet) skal avveies mot målgruppens 
alvorlighetsgrad.
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Veilederen kommer med anbefalinger om hvordan helseøkonomiske miljøer bør 
gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen illustrerer også 
hvordan resultater fra samfunnsøkonomiske analyser kan anvendes i 
prioriteringer. Her er det særlig viktig å være klar på analysenes begrensninger. 
Samfunnsøkonomiske analyser kan bare bidra til et mer informert 
beslutningsgrunnlag.  Helsetjenestens prioriteringer skal gjøres under hensyn til 
mange ulike forhold, herunder slike som vanskelig kan bringes eksplisitt inn i 
analysen.

Veilederen har tre hovedmålgrupper: 
i) Ledere og medarbeidere i departementer, statlige og kommunale virksomheter som 
skal bestille, utføre, bidra til eller kvalitetssikre analyser.
ii) Helse-/samfunnsøkonomiske miljøer som skal utføre analyser.
iii) Aktører i helsesektoren som utarbeider veiledere og handlingsplaner relatert til 
behandling og forebygging som har betydning for ressursbruk.

Siden det ikke har eksistert en slik sektorveileder i Norge tidligere, ønsker vi en bred 
høring som skal sikre en grundig diskusjon og vurdering. 

På høringsseminaret vil vi invitere noen av høringsinstansene til å komme med 
forberedte innlegg som utgangspunkt for spørsmål og diskusjon (maks 15 minutter). 
Etter at høringsseminaret er avholdt vil det være ca. 3 uker igjen av høringsperioden.   

Høringssvar mottas per e-post på postmottak@helsedir.no eller per brev på 
Helsedirektoratet, Pb. 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Høringsfrist er satt til 7. 
oktober 2011. Påmelding til høringsseminar torsdag 15. september 2011 kan sendes til 
litel@helsedir.no innen 9. september 2011.  

Under gis det først en oversikt over veilederens fundament og hovedinnhold. Deretter 
presenteres eksempler på noen sentrale tema og spørsmål som vi ønsker 
høringsinstansenes vurdering av. Disse er hovedsakelig spørsmål som har betydning 
for praktisk anvendelse og hvordan frembringe et best mulig beslutningsgrunnlag. 

Sammendrag og noen sentrale høringsspørsmål

Veilederens fundament og grenseflate mot andre samfunnssektorer
Samfunnsøkonomiske analyser er ønsket som en viktig del av beslutningsgrunnlaget 
for offentlige tiltak og reformer i alle samfunnssektorer. Anvendelse av 
samfunnsøkonomiske analyser er forankret i Utredningsinstruksen og 
Finansdepartementet har i sin ”Veileder i samfunnsøkonomiske analyser” angitt hvilke 
prinsipper som gjelder for gjennomføring av slike analyser i Norge. 
Dette er også et sentralt fundament for den foreliggende veilederen i 
samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren. Et annet sentralt fundament er 
verdigrunnlaget for prioritering i helsesektoren (Lønning II-utvalget). Dette gir føringer 
for hvordan helseøkonomiske effektivitetsvurderinger skal inngå og avveies mot andre 
prioriteringshensyn.
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Med utgangspunkt i Finansdepartementets overordnede veileder, er det behov for en 
sektorveileder som har et høyere presisjonsnivå med hensyn til håndtering av 
helseeffekter av tiltak der forbedring av befolkningens helse er en hovedmålsetting. 
Andre samfunnssektorer kan dermed benytte helsesektorens veileder som innspill til 
hvordan helseeffekter kan inkluderes på en mer presis og konsistent måte i deres 
samfunnsøkonomiske analyser. 

Et viktig poeng i denne høringen er at Finansdepartementet har nedsatt et 
ekspertutvalg som skal gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. 
Utvalget, som skal levere sin innstilling 1. juni 2012, vil kunne gi innspill til revisjon av 
Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser som også vil være 
førende for sektorveilederne. 

Den samfunnsøkonomiske analysen – Anvendelse og begrensning
Veilederen legger vekt på å skape en felles forståelse for hvordan 
samfunnsøkonomiske analyser kan anvendes som en del av et større 
beslutningsgrunnlag. Et viktig utgangspunkt er at det ikke ligger noen form for 
beslutningsautomatikk i samfunnsøkonomiske analyser. Dette skyldes både 
budsjetthensyn og hensyn til faktorer som ligger utenfor analysen (jf. alvorlighetsgrad). 
At et tiltak er vurdert til å være såkalt kostnadseffektivt, betyr altså ikke at dette 
automatisk skal gjennomføres. Et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak må vurderes 
mot andre aktuelle tiltak for målgruppen og mot annen ressursanvendelse som også 
kan gi velferdseffekter. 

Avveining mellom effektivitet, andre prioriteringshensyn og fordelingsvirkninger
Det er i veilederen lagt til grunn at avveining mellom effektivitet, andre 
prioriteringshensyn og fordelingshensyn er et politisk spørsmål som ligger utenfor 
rammen av den samfunnsøkonomiske analysen. Ikke desto mindre er det viktig at en i 
gjennomføringen av den samfunnsøkonomiske analysen fremskaffer et deskriptivt
beslutningsgrunnlag som gjør det mulig for beslutningstakere å foreta slike avveininger 
på en systematisk måte. I veilederen for helsesektoren er det derfor foreslått en 
operasjonalisering av de tre sentrale prioriteringshensynene alvorlighetsgrad, nytte og 
kostnadseffektivitet som illustrerer hvordan slike avveininger kan gjøres.    

Monetære nyttekostnadsanalyser - også i helsesektoren
Kostnadseffektivitetsanalyser (CEA/CUA) er tradisjonelt de vanligste analysemetodene 
for analyser av nye tiltak i helsesektoren. I disse uttrykkes helsegevinster i naturlige 
enheter, for eksempel vunne leveår eller sparte liv. I CUA benyttes kvalitetsjusterte 
leveår (QALYs) som mål på helsegevinster. QALYs er det anbefalte utfallsmålet i 
denne veilederen. Et slikt mål er med på å legge til rette for prioritering på tvers av 
tiltak og sykdomstilfeller. I veilederen foreslås CUA som en anbefalt analysemetode for 
samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren. 

Den vanligste analysemetoden i andre samfunnssektorer er nyttekostnadsanalyser 
(CBA, jf. FINs veileder). I denne veilederen for helsesektoren foreslås det å åpne for 
bruk av monetære nyttekostnadsanalyser (CBA(M)) også i helsesektoren. CBA(M) er 
valgt som betegnelse for å poengtere at det er en myndighetsbestemt referanseverdi
for QALYs som forutsettes anvendt. Dette vil være en økonomisk enhetsverdi som gjør 
det mulig å avveie helseeffekter mot andre goder som også gis en enhetsverdi, for 
eksempel spart reisetid. Med en myndighetsbestemt enhetsverdi er det ikke 
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enkeltindividers/-gruppers betalingsevne som avgjør hvem som skal få behandling. 
Når anvendelsesområdet er dimensjonerende overordnede beslutninger, der 
verdigrunnlaget tilsier en avveining mellom alvorlighetsgrad, nytte og kostnader, kan 
også CBA(M) anses som en egnet analysemetode. 

At det i veilederen anbefales to analysemetoder (CUA og CBA(M)) som har 
utgangspunkt i ulike faglige tradisjoner ses ikke på som et problem i den grad 
analysene utføres med utgangspunkt i den samme standardanalysen. 
Standardanalysen er et sett felles anbefalinger knyttet til valg av 
sammenligningsalternativer, perspektiv (samfunnsperspektiv), tidshorisont, beregning 
av helsegevinster (QALYs), ressursbruk og kostnader, produksjonsendringer osv.  

Økonomisk verdsetting av helseeffekter også i helsesektoren
Nyttekostnadsanalyser med myndighetsbestemte enhetsverdier CBA(M) har vært 
brukt i andre samfunnssektorer i flere tiår. Som enhetsverdi har for eksempel Statens 
vegvesen brukt 18 mill. kr på velferdseffektene relatert til et statistisk liv som kan 
vinnes ved trafikksikkerhetstiltak. Tilsvarende har Finansdepartementet gitt et anslag 
på 15 mill. kr for et statistisk liv relatert til ulykkestiltak. Finansdepartementet har også 
gitt anslag på 11 mill. kr for et statistisk liv og 425.000 kr for et statistisk leveår når 
årsaken er miljørelatert og annen dødelighet. 

Innenfor helsesektoren er det ønskelig å legge et bredt samfunnsperspektiv til grunn.
Vi har en utvikling med stadig nye og dyrere metoder for behandling, samt mer 
kunnskap om behandling og forebygging. Da har vi tilsvarende økt behov for mer 
informasjon om hvilken ressursbruk i helsesektoren som kan gi befolkningen best 
mulig helse og velferd, herunder effekten på helse av ressursbruk i andre sektorer. 

Noen har tatt til orde for bruk av en såkalt terskelverdi som et beslutningskriterium for 
om det skal brukes offentlige ressurser på et tiltak eller ikke. Og videre at en slik 
terskelverdi skal kunne angis i form av kroner pr vunnet QALY. Helsedirektoratet 
mener en slik kobling mellom kostnadseffektivitet og beslutningsautomatikk ikke tar 
hensyn til alvorlighetsgrad, budsjettforhold og alternativ ressursanvendelse.  

Med den foreliggende veilederens avklaring av hvordan resultater fra CUA og CBA(M) 
kan anvendes i beslutningssammenheng, ligger det nå til rette for en mer uttalt og 
eksplisitt bruk av økonomisk verdsetting av helseeffekter også i helsesektoren. Det 
mangler imidlertid empiriske studier av nordmenns betalingsvillighet for endringer i 
helserisiko i en behandlingskontekst. Til tross for dette anbefales det å anvende 
500.000 2005-kr per QALY som anslag på en myndighetsbestemt referanseverdi som 
kan inngå i CBA(M) av behandlings- og forebyggingstiltak i helsesektoren. 
Anbefalingen er i tråd med Helsedirektoratets tidligere anbefaling for verdsetting av liv 
og helse i sektorovergripende samfunnsøkonomiske analyser.

I denne sammenhengen er det viktig å ha klart for seg at det ikke er den spesifikke 
verdi man setter på en QALY som er hovedpoenget. Det viktigste er at 
samfunnsøkonomiske vurderinger, som eksplisitt inkluderer liv og helse, blir tatt inn 
som en del av beslutningsgrunnlaget i alle samfunnssektorer, og at dette gjøres på en 
systematisk og konsistent måte. Da bør det legges til grunn en felles referanseverdi for 
slike analyser.
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”Kvalitetssikringsregimet” også i helsesektoren?
Det foreliggende forslag til veileder i samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren er 
konsistent med veiledere for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser i andre 
samfunnssektorer. Dette betyr at grunnlaget er lagt for at det såkalte 
”kvalitetssikringsregimet”, som stiller krav til gjennomføring av samfunnsøkonomiske 
analyser av offentlige prosjekter med kostnad på mer enn 500 mill. kr, også kan gjøres 
gjeldende for alle deler av helsesektoren; dersom det skulle være ønskelig. 

Noen eksempler på spørsmål som vi ønsker høringsinstansenes vurdering 
av

1. Selv om veilederen hovedsakelig omhandler praktisk utførelse og anvendelse 
av samfunnsøkonomiske analyser, inneholder de implisitt også vurderinger av 
etisk og normativ karakter. Det er derfor trolig mange ulike syn på 
anbefalingene. Her følger noen eksempler på spørsmål som har dukket opp i 
forbindelse med utarbeidelsen av det foreliggende utkastet til veileder. 

2. I veilederen legges det opp til at alvorlighetsgrad beskrives verbalt, men også i 
form av forventet absolutt QALY-tap. Den foreslåtte operasjonaliseringen av 
alvorlighetsgrad medfører at en dødelig diagnose som rammer en relativt ung 
målgruppe anses å ha en høyere alvorlighetsgrad enn en tilsvarende dødelig 
diagnose som rammer en relativt gammel målgruppe. Likeledes vil en kronisk 
sykdom med nedsatt helserelatert livskvalitet over mange år anses å ha en 
høyere alvorlighetsgrad enn tilsvarende nedsatt helserelatert livskvalitet av 
kortere varighet. Kroniske sykdommer som er medfødte (jf. for eksempel 
medfødte sjeldne diagnoser) vil følgelig kunne få en høy alvorlighetsgrad. Er 
dette å anse som en operasjonalisering som er i samsvar med verdigrunnlaget? 
Eller er det andre operasjonaliseringer (jf. skisserte alternativer i veilederen) 
som kan fungere bedre, eller som supplementer, når alvorlighetsgrad, nytte og 
kostnadseffektivitet skal avveies?

3. Det anbefales å bruke QALYs som måleenhet for tiltakenes helseeffekter og 
tilstandenes alvorlighetsgrad. Dette til tross for at det er betydelige metodiske 
utfordringer ved preferansemålinger av livskvalitet og levetid, og at vi ikke har 
norske preferansevekter for de mest aktuelle generiske instrumentene. Dette er 
ikke en ideell situasjon, og slike data kan bedres gjennom nye studier. Det 
ønskes tilbakemeldinger på de anbefalingene som er gitt angående QALYs og 
hvorvidt man anser at det er behov for gjennomføring av norske 
preferansestudier.  

4. I verdigrunnlaget for prioritering anser ikke målgruppens yrkesdeltagelse og 
produksjon som legitime prioriteringshensyn ved tildeling av behandling. Men 
dette kan bli utfordret når en i arbeidslivet samtidig har en målsetting om 
raskere tilgang til behandling for å redusere sykefravær (jf raskere-tilbake 
ordningen). 
I denne høringsutgaven er det en åpen tilnærming til hvordan 
produksjonsendringer kan inkluderes i analyser av helsetiltak. Hvorvidt et 
forslag som kan fungere på en god måte for helsesektoren også kan anvendes 
for tiltak i andre sektorer, eller om det skaper problemer og inkonsistens, er en 
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problemstilling som trolig blir håndtert av Finansdepartementets ekspertutvalg 
som skal gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser og levere 
sin innstilling i juni 2012. Dersom ekspertutvalget legger føringer som får 
betydning for sektorveilederen for helsesektoren, vil denne bli revidert etter at 
Finansdepartementets overordnede veileder i samfunnsøkonomiske analyser 
evt. er revidert. 
Inklusjon av produksjonsvirkninger kan gjøres på ulike måter og det ønskes 
tilbakemeldinger på anbefalingene relatert til dette.     

5. Det ønskes tilbakemelding på veilederens forslag om en økonomisk enhetsverdi 
på QALYs til bruk i CBA(M). Er det synspunkter på hvordan CBA(M) foreslås 
anvendt og hvordan samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger og 
kostnadseffektivitetsvurderinger fra CUA foreslås vurdert opp mot 
alvorlighetsgrad?   

6. Ifølge FINs veileder påløper det samfunnet en skattekostnad ved økt 
skattefinansiering på 20 øre per krone. En slik kostnad har ikke vært inkludert i 
helseøkonomiske analyser tidligere, men er i veilederen foreslått inkludert 
begrunnet med behovet for konsistens med hvordan samfunnsøkonomiske 
analyser gjøres i andre sektorer. En mulig konsekvens av å innføre en generell 
skattekostnad kan være at tiltak som er forbundet med økte egenandeler for 
målgruppen (og dermed reduksjon av det offentlige finansieringsbehovet), kan 
fremstå som relativt mer kostnadseffektive enn tiltak som ikke finansieres ved 
hjelp av egenandeler, alt annet likt. Innføring av skattekostnad i analysene kan 
på denne måten føre til uheldige fordelingsvirkninger i et helsevesen som er 
basert på prinsippet om tildeling etter behov og ikke betalingsevne. 

7. Dette er kun noen av de problemstillinger denne veilederen reiser, og vi ber om 
at de instanser som har kapasitet også vurderer veilederen i hele sitt omfang. 

Alle høringssvar mottas med takk.

Vennlig hilsen

Olav Valen Slåttebrekk e.f.
divisjonsdirektør

Leena Kiviluoto
avdelingsdirektør
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