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Foro rd  

Dette er et forord til høringsutgaven. Det som står her er først og fremst for å vise 
hvem som har bidratt og for å takke bidragsyterne. 

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

Styringsgruppen består av Olav Valen Slåttebrekk (Helsedirektoratet) og Kristin
Svanqvist (Statens legemiddelverk). Kristin Svanqvist overtok etter Erik Hviding i 
2009 og Øyvind Sæbø vikarierte for Olav Slåttebrekk høsten 2009 og våren 2010.

Referansegruppens medlemmer har bidratt aktivt til faglig diskusjon og har vært 
direkte involvert i arbeidet i form av skriftlige og muntlige kommentarer på tidligere 
utkast og deltakelse i arbeidsgrupper. En stor takk til alle! 

Disse har vært en del av referansegruppen:

 Helse- og omsorgsdepartementet: Marit Måge, Linda Løvaas
 Nasjonalt folkehelseinstitutt: Erik Nord
 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: Gunhild Hagen, Espen Movik, 

Kristin Linnestad
 Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og 

omsorgstjenesten: Ånen Ringard, Karianne Johansen
 Senter for statlig økonomistyring: Elisabeth Aarseth, Rolf Korneliussen
 Statens legemiddelverk: Lars Granum, Enrique Jimenez, Morten Aaserud
 Universitetet i Bergen: Bjarne Robberstad
 Universitetet i Oslo: Ivar Sønbø Kristiansen
 Universitetet i Tromsø: Jan Abel Olsen

Nytt forord vil bli skrevet til endelig utgave av veilederen. For høringsutgaven 
henvises til oversendelsesbrevet.
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Ov ers ik t  over  mye  brukte  forkor te lser

Det vises til ordlisten i kapittel 3 for utfyllende forklaringer.

CBA(M) (cost benefit analysis). Monetær nytte-kostnadsanalyse. 

CEA (cost-effectiveness analysis). Kostnad-effekt-analyse.

CMA (cost minimization analysis). Kostnadsminimeringsanalyse.

CUA (cost utility analysis). Kostnad-per-QALY-analyse. 

CVA (cost value analysis). Kostnad-Verdi-Analyse. 

DSA (deterministic sensitivity analysis). Deterministisk sensitivitetsanalyse.

ICER (incremental cost effectiveness ratio). Inkrementell kostnadseffektivitetsbrøk.

MAU (multi attribute utility). MAU-instrument.

NHB (net health benefit). Netto helsenytte.

NMB. (net monetary benefit). Netto pengeverdi.

PSA (probabilistic sensitivity analysis). Probabilistisk sensitivitetsanalyse.

PTO (person trade off). Se ”samfunnets verdsetting av helsegevinster”.

QALE (quality adjusted life expectancy). Kvalitetsjustert forventet gjenværende levetid.

QALY (quality adjusted life year). Kvalitetsjustert leveår.
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Engl ish  summary

Den endelige utgaven av veilederen vil ha med et engelsk sammendrag. Dette vil 
inneholde litt fra innledningen samt de kortfattede anbefalingene i kapittel 1. 
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I nn ledn ing

For første gang har sentrale helsemyndigheter utarbeidet en veileder i 
samfunnsøkonomiske analyser som skal gjelde for hele helsesektoren i Norge. Fra 
tidligere har Statens legemiddelverk hatt retningslinjer for legemiddeløkonomiske 
analyser (Legemiddelverket 2002) og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
hatt sjekklister (Kunnskapssenteret 2009). I den foreliggende sektorveilederen er det 
gitt anbefalinger om hvordan samfunnsøkonomiske analyser bør gjøres i 
helsesektoren. I legemiddeløkonomiske vurderinger, som for eksempel skal utgjøre 
grunnlag for søknader om refusjon, kan man ha behov for å stille mer absolutte krav 
til utforming og innhold av analysene (Legemiddelverket 2011).

Innledningsvis er det viktig å presisere at den metodikk for samfunnsøkonomiske 
analyser som her beskrives er ment å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag på et 
overordnet nivå. Med overordnet nivå menes for eksempel beslutninger om hvilken 
type behandling og hvilke legemidler det offentlige skal tilby i fremtiden, og altså ikke 
hvilken behandling den enkelte pasient skal tilbys i dag. Til prioritering av 
enkeltpasienters rett til nødvendig helsehjelp er det utarbeidet retningslinjer og 
prioriteringsveiledere (Helsedirektoratet 2008). 

Hensikt og formål
Når økonomiske analyser skal inngå som beslutningsgrunnlag om bruk av offentlige 
midler i helsesektoren vil offentlige myndigheter ønske å stille krav til hvordan slike 
analyser skal utføres. Hensikten med slike krav er å sikre at analysene får 
tilstrekkelig kvalitet og ensartethet slik at de kan inngå i prioriteringsvurderinger av 
helsetiltak på systemnivå både innen behandlingsområder, mellom 
behandlingsområder, og mellom behandlings- og forbyggingstiltak. Et konkret formål 
med veilederen er dermed å bidra til et beslutningsgrunnlag som er i samsvar med 
verdigrunnlaget for prioritering i helsesektoren og krav til effektiv ressursbruk 
(Utredningsinstruksen, FAD 2005). Et annet formål er å fremme økt og konsistent 
bruk av samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren.

Målgrupper
Det er tre målgrupper for veilederen. Den første er ledere og medarbeidere i 
departementer, statlige og kommunale virksomheter som skal bestille, utføre, bidra 
til, kvalitetssikre eller anvende analyser. Den andre målgruppen er helse-
/samfunnsøkonomiske forsknings- og utredningsmiljøer som skal utføre analyser. 
Den tredje målgruppen er aktører i helsesektoren som utarbeider veiledere og 
handlingsplaner relatert til behandling og forebygging som har betydning for 
ressursbruk. 

Verdigrunnlag for prioritering i helsesektoren
Lønning 2-utvalget (NOU 1997:18) anses som det sentrale verdigrunnlaget for 
prioritering på overordnet nivå i helsesektoren. Der påpekes det at de sentrale 
prioriteringshensynene er alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet. Dette er 
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også nedfelt i pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften for prioritering av 
enkeltpasienter. Både de sentrale prioriteringshensynene og eventuelle andre 
fordelingshensyn tas opp i den foreliggende veilederen. 

Fundament og rammeverk 
Utredningsinstruksens (FAD 2005) krav til effektiv ressursbruk 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. Veilederen i 
samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren er å anse som en sektorveileder på 
lik linje med andre sektorveiledere.

Monetære nyttekostnadsanalyser også i helsesektoren
Den vanligste analysemetoden i andre samfunnssektorer er nyttekostnadsanalyser 
(CBA, jf. FIN 2005). 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 
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 
kostnadseffektivitet, kan også CBA(M) anses som en egnet analysemetode. 

Avveining mellom effektivitet, andre prioriteringshensyn og 
fordelingsvirkninger – Et politisk anliggende
Det er i veilederen lagt til grunn at avveining mellom effektivitet, andre 
prioriteringshensyn og fordelingshensyn er et politisk anliggende 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.    

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 effektivitetsvurderingene i 
den samfunnsøkonomiske 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.

For å avgjøre om kostnadseffektiviteten av et tiltak er god nok til at det vil være riktig 
å bruke offentlige ressurser på det, har det fra mange hold vært etterlyst en såkalt 
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”terskelverdi”. Med en slik terskelverdi, for eksempel angitt i kr per QALY, har en 
tenkt seg at alle tiltak som har en lavere kostnad pr QALY enn terskelverdien skal 
gjennomføres. At norske helsemyndigheter har vært forsiktige med å anslå en 
offisiell norsk terskelverdi for anvendelse relatert til helseøkonomiske analyser, har 
sin bakgrunn nettopp i en slik misforstått kobling mellom kostnadseffektivitet og 
beslutningsautomatikk som ikke har tatt hensyn til alvorlighetsgrad, budsjettforhold 
og alternativ ressursanvendelse. En myndighetsbestemt referanseverdi for en QALY
er altså ikke å anse som en terskelverdi!

Kortfattet form - evaluering etter 2-3 år
Anbefalingene i denne første utgaven av veilederen er forsøkt holdt i en kortfattet 
form. Veilederen er altså ikke noen lærebok i hvordan samfunnsøkonomiske 
analyser skal utføres, og det er heller ikke tatt med fullstendige eksempler på 
anvendelse. 

Veilederen inneholder imidlertid en del nye momenter som det kan være nødvendig 
å høste erfaring med. Dette gjelder for eksempel forslag til operasjonalisering av 
alvorlighetsgrad, bruk av samfunnsøkonomiske analyser med eksplisitt økonomisk 
verdsetting, når og hvordan produksjonsendringer som følge av sykdom og 
behandling kan inkluderes, samt forståelse for hvordan analysene skal anvendes i 
beslutningssammenheng når de tre sentrale prioriteringshensynene skal avveies. 
Det foreslås derfor at både veilederen og anvendelsen av den evalueres etter 2-3 år. 
I løpet av denne tidsperioden foreslås det også at det gjennomføres empiriske 
studier for å komme frem til sikrere anslag for verdsetting av liv og helse for 
anvendelser i helsesektoren. 

Innhold og leserveiledning
For å tilfredsstille ulike leseres behov for detaljkunnskap er veilederen bygget opp 
med en økende grad av utdyping. De kortfattede anbefalingene og oversikten i 
kapittel 1 er nærmere forklart i kapittel 2. Kapittel 3 forklarer noen mye brukte 
begreper og vedleggene gir ytterligere forklaringer og diskusjon rundt enkelttemaer. 

Kapittel 1 gir kortfattete anbefalinger om hvordan samfunnsøkonomiske analyser bør 
gjennomføres for å gi et godt beslutningsgrunnlag for offentlige investeringer i 
helsesektoren. Anbefalingene er oppsummert i en standardanalyse med formål å gi 
et standardisert sammenligningsgrunnlag. I standardanalysen er det også beskrevet 
hvilke variasjoner som er ønskelig. Slike variasjoner vil vise betydningen av ulike 
forutsetninger og dermed gi beslutningstakere et bredere beslutningsgrunnlag for å 
muliggjøre vektlegging av ulike prioriteringshensyn og fordelingseffekter.

I kapittel 2 gis en utdyping av alle de kortfattede anbefalingene om hvordan 
analysene anbefales gjennomført. Kapittelinndelingen i kapittel 2 er den samme som 
i kapittel 1 for å gjøre det enklere å finne frem til utdypningene. 

I tillegg til fokus på analysenes innhold og gjennomføring, gir kapittel 2 også en 
utdyping av hvordan samfunnsøkonomiske analyser kan anvendes som del 
avbeslutningsgrunnlaget. I kapittel 2.1 er det gjennom operasjonaliseringen av 
alvorlighetsgrad konkretisert og eksemplifisert hvordan de sentrale 
prioriteringshensynene alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet kan avveies.
For eksempel er det omtalt hvordan sjeldne sykdommer kan vurderes i lys av de 
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sentrale prioriteringshensynene og hvordan den foreslåtte operasjonaliseringen av 
alvorlighetsgrad vil kunne fange opp og gi høy prioritet til medfødte alvorlige lidelser 
enten de er sjeldne eller vanlige.

Kapittel 2.1 gir også en kort omtale av fordelingsvirkninger. Det er ikke nytt at 
fordelingsvirkninger er anbefalt inkludert i samfunnsøkonomiske analyser (jf. FIN 
2005). Fordelingsvirkninger får imidlertid ofte en klarere etisk dimensjon i 
helsesektoren enn i andre anvendelser og oppleves av mange beslutningstakere 
som svært sentralt og viktig. Det oppfordres derfor til å beskrive fordelingsvirkninger i 
samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren.

I kapittel 3 er sentrale begreper som anvendes i veilederen forklart og satt opp i en 
ordliste. Og i et forsøk på å gjøre veilederen ekstra leservennlig er det gitt en 
oversikt over mye brukte forkortelser rett etter innholdsfortegnelsen.

I vedleggene er det gitt ytterligere omtale og utdyping av en del utfordrende tema. 
Vedlegg 1 gir en oversikt over ulike indikatorer som brukes til å vurdere effektivitet i 
samfunnsøkonomiske analyser. Vedlegg 2 gir en bredere omtale av sjeldne
sykdommer i relasjon til de tre sentrale prioriteringshensynene. Vedlegg 3 utdyper 
hvilke forhold som er vurdert og vektlagt i den foreslåtte operasjonaliseringen av 
alvorlighetsgrad. Vedlegg 4 gir en vurdering av hvordan analyser som allerede har 
inkludert helseeffekter i form av kvalitetsjusterte leveår også kan inkludere 
eventuelle produksjonsendringer uten å få problemer med dobbelttelling.  



11

1 Anbe fa l i nge r  fo r  u t fø re l se  av  
s amf unnsøkonomiske  ana lyse r  i  he l sesek to ren

Begreper og forkortelser som er angitt i kursiv er forklart i ordlisten. For utdypende 
begrunnelser og veiledning vises det til kapittel 2 og vedlegg.

1.1 Verdigrunnlaget og de sentrale prioriteringshensynene 

I henhold til verdigrunnlaget bør analysen gi informasjon om helsetilstandens 
forventede alvorlighetsgrad, tiltakenes forventede helseeffekter og relative
kostnadseffektivitet.

Det bør også gjøres rede for tiltakenes antatte fordelingsvirkninger og eventuelle 
andre prioriteringshensyn. 

1.2 Angivelse av alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgraden ved målgruppens prognose anbefales angitt som forventet antall 
tapte kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved dagens praksis/tiltak. 
Sammenligningsgrunnlaget er gjennomsnittsbefolkningens kvalitetsjusterte 
forventede levetid (QALE) for samme aldersgruppe og kjønn.

I tillegg bør alvorlighetsgrad beskrives verbalt etter de dimensjoner som er nevnt 
relatert til prioritetsgruppene i Lønning 2 (prognose) og som relativt prognosetap.

1.3 Beskrivelse av problemstilling

Problemstillingen bør inkludere en kort beskrivelse av målgruppen (inkludert 
relevante sub-grupper), det nye tiltaket, sammenligningsalternativene og 
utfallsmålene i analysen.

1.4 Valg av sammenligningsalternativer

Det nye tiltaket bør sammenlignes med det eller de tiltakene som sannsynligvis vil bli 
helt eller delvis erstattet av det nye tiltaket. Dette vil som oftest være dagens 
etablerte praksis i Norge. Nullintervensjon, placebo og andre relevante alternativer
bør også inkluderes.

1.5 Perspektiv 

Analysen bør utføres i et samfunnsperspektiv og bør gi en oversikt over hvordan 
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konsekvensene av tiltakene fordeler seg på ulike aktører. I en slik bred tilnærming 
fremtrer også konsekvensene for helsetjenesten; det såkalte tjenesteperspektivet. 

1.6 Tidshorisont

Analysens tidshorisont bør være så lang at alle viktige forskjeller mellom 
sammenligningsalternativenes kostnader og helseeffekter fanges opp. Dette vil ofte 
medføre behov for et livsløpsperspektiv. Tidshorisontens betydning for resultatene 
bør belyses i sensitivitetsanalyser.

1.7 Dokumentasjon av helseeffekter og personlig verdsetting av 
helsetilstander

Det bør gjøres systematiske litteratursøk etter studier som dokumenterer tiltakenes 
helseeffekter og personlig verdsetting av helsetilstander. 

Kvalitetsjusterte leveår (QALYs) er det anbefalte utfallsmålet. Vunne leveår bør 
rapporteres separat for tiltak som påvirker forventet levetid. 

Det anbefales at man benytter data fra generiske MAU-instrumenter i QALY-
beregningene. Valg av instrument bør begrunnes ut fra anerkjente kriterier (jf. 2.7). 
Data fra instrumentet 15D bør om mulig inkluderes. Dersom data fra flere 
instrumenter er tilgjengelig bør det vises i egne scenarioanalyser i hvilken grad valg 
av generisk MAU-instrument påvirker resultatene.

1.8 Analysemetoder

Kostnad-per-QALY analyse (CUA) og monetær nytte-kostnadsanalyse (CBA(M)) 
basert på en myndighetsbestemt økonomisk referanseverdi på vunne QALYs, er de 
anbefalte analysemetodene for effektivitetsvurderinger i standardanalysen. 

Kostnad-effekt-analyse (CEA) anbefales ikke utført som standardanalyse.

Kostnadsminimeringsanalyse (CMA) anbefales kun når det er dokumentert likhet i 
helseeffekt mellom sammenlikningsalternativene. 

Kostnad-verdi-analyse (CVA) kan utføres som et tillegg til en standardanalyse med 
CUA eller CBA(M). CVA inkluderer også andre prioriteringshensyn og er ikke en 
metode kun ment for effektivitetsvurdering slik som CUA og CBA(M) er. 

1.9 Ressursbruk, nyttevirkninger og enhetskostnader (kalkulasjonspriser)

I analysen bør ressursbruken og enhetskostnadene som inngår i beregningene
presenteres separat med kildehenvisning, tilhørende antakelser og usikkerhet.



13

1.9.1 Ressurser som inngår i tiltaket

Med ressurser som inngår i tiltaket, og dets sammenligningsalternativer, menes alle
relevante investeringskostnader, kapitalkostnader, driftskostnader og tidskostnader, 
uansett hvem de tilfaller.

1.9.2 Endring i produksjon som følge av tiltaket

Anbefales ikke inkludert i standardanalysen. Anbefales inkludert i egne 
scenarioanalyser som beskrevet i kapittel 2.9.2.

1.9.3 Andre helsetjenestekostnader i vunne leveår

Anbefales ikke inkludert i standardanalysen. Anbefales inkludert i egne 
scenarioanalyser som beskrevet i kapittel 2.9.3. 

1.9.4 Skattefinansieringskostnader 

I henhold til FIN (2005) tillegges det en skattekostnad på 20 øre per krone ved økt 
netto offentlig finansieringsbehov. 

Nettoendringer i trygd, pensjonsutbetalinger og andre skattefinansierte overføringer 
bør dermed inngå i analysen med sin skattekostnad på 20 øre per krone.

1.9.5 Myndighetenes referanseverdi for en QALY  

500.000 2005-kr anbefales anvendt som myndighetenes referanseverdi for en QALY
i CBA(M). 

Referanseverdien anbefales inntektsjustert i tråd med antakelser om fremtidig 
realinntektsutvikling og inntektselastisitet. 

1.10 Nåverdiberegning og diskontering

For CBA(M) anbefales det at kostnader og helseeffekter diskonteres med 4 prosent
per år. For CUA anbefales 4 prosent for kostnader og 2 prosent for helseeffekter. 
Dette gir tilsvarende effekt som inntektsjusteringen i CBA(M) (jf.1.9.5).

Sensitivitetsanalysen bør vise virkningen av diskontering på resultatene.

1.11 Modellering/ekstrapolering

Det bør gjøres rede for modellens struktur, parametere og antakelser om 
ekstrapolering i standardanalysen og alternative scenarioer. 
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1.12 Usikkerhet og sensitivitetsanalyser

Parameterusikkerheten bør kartlegges ved probabilistiske sensitivitetsanalyser 
(PSA). Parametrenes forventningsverdier og fordelinger oppsummeres i en egen 
tabell. 

Usikkerhet knyttet til struktur, metoder og antakelser i beslutningsmodellen 
anbefales undersøkt med deterministiske sensitivitetsanalyser (DSA) / 
scenarioanalyser. 

1.13 Presentasjon av metode og resultater

Det bør gjøres rede for alle metoder, antagelser, forutsetninger og inkluderte data 
(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. 

Resultatene bør presenteres på en systematisk måte for å belyse konsekvenser for 
ulike aktører og usikkerheten i resultatene. Tabell 2.4 i kapittel 2.13 viser en 
sjekkliste for å vurdere hvorvidt analysen gir ønsket informasjon for å avveie de tre 
primære prioriteringshensynene.

Det bør redegjøres for den finansielle støtten til analysen og utførernes eventuelle 
interessekonflikter. 

1.14 Standardanalyse

Med standardanalyse (eng. reference/base case) menes det metoder, forutsetninger 
og enhetsverdier man ønsker skal være felles for alle analyser. Hensikten med en
standardanalyse er å gjøre det lettere å sammenligne resultater fra ulike analyser. 
Tabell 1.1 oppsummerer anbefalingene og de anbefalte/foreslåtte variasjoner som 
kan gjøres rundt standardanalysen gjennom sensitivitets- og scenarioanalyser. 
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Tabell 1.1 Standardanalyse med variasjoner (nummerering i samsvar med omtalen i kapittel 1 og 2) .
Element i analysen Standardanalyse Variasjoner etter behov

(markert med * bør alltid 
gjøres/vurderes)

1. Verdigrunnlaget og 
de sentrale 
prioriterings-
hensynene

Analysen bør beskrive 
alvorlighetsgrad, nytte og 
kostnadseffektivitet. 

* Beskrive eventuelle 
fordelingsvirkninger og andre 
prioriteringshensyn.

2. Angivelse av 
alvorlighetsgrad

QALY-tap beregnet i forhold til 
forventet gjennomsnitt for 
samme aldersgruppe og kjønn.

* Verbal beskrivelse av forventet 
livskvalitet og levetid av betydning for 
alvorlighetsgrad (prognose) og relativt 
prognosetap.

3. Problemstilling Kort beskrivelse av målgruppen, det nye tiltaket, 
sammenligningsalternativene og utfallsmålene.

4. Sammenlignings-
alternativer

Nytt tiltak sammenlignet med 
dagens praksis/tiltak.

* Nullintervensjon/placebo og andre 
alternativer som vurderes som 
relevante.

5. Perspektiv Samfunnsperspektiv der en viser hvordan konsekvensene fordeler seg 
på ulike aktører.

6. Tidshorisont Livsløpsperspektiv. * Vise tidshorisontens betydning for 
resultatene. 

7. Tiltakenes 
helseeffekter og 
personlig verdsetting 
av helsetilstander

Systematiske søk etter tiltakenes 
helseeffekter. Anbefalt 
måleenhet er QALYs. Personlig 
verdsetting med generiske MAU-
instrumenter, fortrinnsvis 15D. 

* Vise hva ulike generiske MAU 
instrumenter har å si for resultatene.
* Rapportere resultater i vunne leveår
for tiltak som påvirker forventet 
levetid.

8. Analysemetoder CUA eller CBA(M). CEA, CMA og/eller CVA

9.1 Ressursbruk og 
kostnader

Belyse ressursbruk for ulike aktører. Rapportere enheter og 
enhetskostnader hver for seg. 

9.2 Produksjons-
endringer

Uten produksjonsendringer * Med produksjonsendringer.

9.3 Andre helse-
tjenestekostnader i 
vunne leveår

Uten økte/reduserte 
helsetjenestekostnader i vunne 
leveår

* Med økte/reduserte 
helsetjenestekostnader i vunne leveår

9.4 Skattekostnad 20 øre per krone for økt netto 
offentlig skattefinansierings-
behov.

Resultater uten skattekostnad.

9.5 Referanseverdi for 
en QALY i CBA(M)

500.000 2005-kr justert over tid basert på faktisk/forventet 
inntektsutvikling.

10. Diskontering CUA:  4 prosent per år kostnader og 2 prosent for helseeffekter.
CBA(M): 4 prosent per år både for kostnader og helseeffekter.

11. Modellering/
ekstrapolering

Gjøre rede for antakelser om 
ekstrapolert fase og beskrive 
modellens antakelser og struktur.

* Vise resultatene for ulike antakelser 
knyttet til ekstrapolering

12. Sensitivitets-
analyser 

PSA for parameterusikkerhet. * DSA/scenarioanalyser.

13. Presentasjon av 
metode og resultat

Metoder, forutsetninger og inkluderte data. Systematisk rapportering av 
resultater og konsekvenser for ulike aktører. Finansiell støtte og 
interessekonflikter.
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2 Utdypende  begrunne lse r  og  ve i l edn ing

2.1 Verdigrunnlag og prioriteringshensyn

Ifølge verdigrunnlaget for prioritering er de primære prioriteringshensyn i 
helsesektoren helsetilstandens alvorlighetsgrad, tiltakenes helseeffekt og at de 
forventede kostnadene står i et rimelig forhold til helseeffektene
(kostnadseffektivitet). De primære prioriteringshensynene er alltid relevante og 
legitime kriterier i første- og andreordens prioriteringsbeslutninger, men veilederen 
omhandler kun førsteordens kapasitetsbeslutninger på gruppenivå og ikke 
beslutninger på enkeltindividnivå.

Alvorlighetsgraden ved en prognose ønskes angitt i kvalitetsjusterte leveår (QALYs, 
”Quality Adjusted Life Years”). I tillegg bør alvorlighetsgrad beskrives verbalt etter de 
dimensjoner av alvorlighetsgrad (prognose) som er nevnt i Lønning 2 (NOU 
1997:18) relatert til prioritetsgruppene og som relativt prognosetap. Alvorlighetsgrad 
er nærmere omtalt i anbefalingene i kapittel 1.2 og i 2.2 om angivelse av 
alvorlighetsgrad og i eget vedlegg. 

Med helseeffekt menes endring i helsetilstand og/eller prognose ved et tiltak i forhold 
til et sammenligningsalternativ. En positiv helseeffekt er en helsegevinst. 
Helseeffekter kan angis ved hjelp av biologiske, funksjonsmessige, 
symptommessige enheter, levetid/overlevelse og i det felles utfallsmålet QALYs.
Helseeffekter angitt i QALYs er basert på personlig verdsetting (nytte) av 
helsetilstander. I dagligtale brukes begrepene effekt og nytte om hverandre, men for 
å understreke at QALYs er det anbefalte utfallsmålet omtales de primære 
prioriteringshensyn i det følgende som alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet. 
Dokumentasjon av helseeffekter og personlig verdsetting av helsetilstander er 
nærmere omtalt i kapittel 1.7 og 2.7. For en oppdatert oversikt over noen av QALY-
metodikkens underliggende antakelser og utfordringer vises det til Weinstein (2009),
Nord (2009) og Drummond (2009).

I en helseøkonomisk analyse sammenlignes ulike tiltaks forventede kostnader og 
helseeffekter, og tiltakene graderes som mer eller mindre kostnadseffektive i forhold 
til hverandre. Analysemetodene er nærmere omtalt i kapittel 1.8 og 2.8.

Prioriteringshensynene er relative i forhold til hverandre og kan avveies. Et eksempel 
på avveining mellom alvorlighetsgrad og kostnadseffektivitet er illustrert i tabell 2.1 
for metoden CUA når denne rapporterer kostnad per vunnet QALY og i tabell 2.2 for
metodene CBA(M) og CUA når disse rapporterer netto nytte per budsjettkrone 
basert på en myndighetsbestemt monetær referanseverdi på en vunnet QALY. I 
tabell 2.1 og 2.2 er det også vist hvordan parameterusikkerheten kan håndteres i en 
slik avveining.

Alvorlighetsgrad og kostnadseffektivitet gradert i fire kategorier (i vedlegg 2 er det 
vist et eksempel der tabellen er utvidet til åtte kategorier) i tabell 2.1 og 2.2 er. Man 
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trenger ikke bruke betegnelser som graderer alvorlighetsgrad og kostnadseffektivitet, 
men slike er brukt for å forenkle fremstillingen i tabell 2.1 og 2.2. 

Tabell 2.1 Eksempel på avveining mellom kostnadseffektivitet (her forstått som kostnad per 
vunnet QALY ved nytt tiltak sammenlignet med dagens praksis fra en CUA) og 
alvorlighetsgrad (operasjonalisert som anbefalt i kapittel 1.2 og 2.2). 

Tabell 2.2 Eksempel på avveining mellom kostnadseffektivitet (her forstått som netto nytte 
per budsjettkrone med en myndighetsbestemt verdi på en vunnet QALY fra en CUA eller 
CBA(M)) og alvorlighetsgrad (operasjonalisert som anbefalt i kapittel 1.2 og 2.2). 



18

Tabell 2.1 og 2.2 illustrerer hvordan høy alvorlighetsgrad tilsier at man kan akseptere 
en høyere kostnad per vunnet QALY eller lavere netto nytte per budsjettkrone for 
CBA(M) og CUA som rapporterer netto pengeverdi per budsjettkrone (se vedlegg 1 
for en oversikt over ulike kriterier for effektivitetsvurderinger). En tilsvarende 
avveining oppnås med analysemetoden Kostnad-Verdi-Analyse (CVA) som vekter 
QALY-gevinster basert på Person-Trade-Off metoden (Nord 1999), se 1.8 og 2.8.

De oppsatte grader av alvorlighet og kostnadseffektivitet, samt hvor grensene går for 
”tilbys” versus ”ikke tilbys” er kun brukt som illustrasjon i tabell 2.1 og 2.2. For å 
vurdere hvor slike grenser skal gå, trengs det en legitim prosess. Som eksempel på
innspill i en slik prosess kan nevnes Ole Frithjof Norheims forslag1 om at et QALY-
tap på mindre enn 1 over et livsløp ikke bør anses som alvorlig, samt at 
Helsedirektoratets forslaget til operasjonalisering av alvorlighetsgrad tidligere er 
presentert på ulike konferanser2. Her må det også nevnes at i tillegg til 
alvorlighetsgrad og kostnadseffektivitet kommer eventuelle andre prioriteringshensyn 
og fordelingsvirkninger som kan være relevant for beslutningen.

2.1.1 Fordelingsvirkninger 

Reduksjon av sosiale ulikheter i helse i Norge er en helsepolitisk målsetning3. Selv 
om det største potensialet for å redusere sosiale ulikheter i helse ligger utenfor 
helsesektoren, og tilgang til helsetjenester skal være uavhengig av sosial status, kan 
virkningene av helsetiltak likevel fordele seg ulikt innad i en populasjon/målgruppe. 
Egenandeler eller andre egenskaper ved et tiltak, samt egenskaper/variasjon innad i 
tiltakets målgruppe kan bidra til at helseeffektene/nytten fordeler seg ulikt. En 
kartlegging av tiltakenes fordelingsvirkninger anbefales i Finansdepartementets 
veileder i samfunnsøkonomiske analyser (FIN 2005). Behovet for å beskrive 
fordelingsvirkninger og omfanget av en slik beskrivelse må vurderes i hver enkelt 
analyse.

2.1.2 Andre prioriteringshensyn: Redusert potensial for helsegevinst

Det finnes en del empiri som understøtter redusert potensial for helsegevinst som 
prioriteringshensyn (Nord 1999, Shah 2009). I Lønning 1 (NOU 1987:23) ble det i 
tillegg til de tre primære prioriteringshensynene også lagt vekt på et overordnet 
likhetsprinsipp: ”Helsetjenestene bør tilbys slik at alle skal kunne bli så friske som de 
etter sine forutsetninger har muligheter for”. Med begrenset potensial menes 
kronikere, funksjonshemmede eller andre grupper som ikke kan oppnå samme 
helserelaterte livskvalitet som gjennomsnittsbefolkningen med samme alder og 
kjønn. En målgruppe med varig og kronisk nedsatt helserelatert livskvalitet vil aldri 
kunne oppnå gjennomsnittsbefolkningens helserelaterte livskvalitet for samme alder 
og kjønn. Dette kan tas med i beskrivelsen av tiltakets målgruppe, og inngår også i 
beskrivelsen av alvorlighetsgrad (jf. 1.2 og 2.2). I en Kostnad-Verdi-Analyse (CVA) 
kan dette prioriteringshensynet vektes inn i analysen (Nord 1999).
                                           
1 Presentasjon av Ole Frithjof Norheim: ”Hvordan oppfatte begrepet alvorlighet? Kriterier for alvorlighet. 
Utfordringer i forhold til målbarhet”, for Blåreseptnemnda 14. januar 2009.  
2 For eksempel presentasjon av Kjartan Sælensminde: ”Hvordan konkretisere, evaluere og operasjonalisere de 
sentrale prioriteringskriteriene alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet” på konferansen ”Helse i utvikling” 
27. januar 2010.
3 Se for eksempel Stortingsmelding 20 (2007-2008) «Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller».
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2.1.3 Andre prioriteringshensyn: Sjeldne sykdommer 

Sykdommers sjeldenhet (lav insidens og/eller prevalens) har vært trukket frem som 
et mulig prioriteringshensyn i tillegg til de tre primære, og allment aksepterte,
prioriteringshensynene alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet. I den grad 
eventuelle andre prioriteringshensyn enten ikke blir fanget opp eller strider mot de 
tre sentrale, er dette viktig å påpeke. Det er spesielle utfordringer knyttet til sjeldne 
sykdommer og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har derfor bedt 
Helsedirektoratet om ”å ta inn relevante problemstillinger for sjeldenområdet i det 
pågående arbeidet med å utarbeide en nasjonal veileder i helseøkonomisk 
evaluering”. I vedlegg 2 er sjeldenhet derfor gitt en grundig vurdering som mulig 
selvstendig prioriteringshensyn. I tillegg til hvordan sjeldne sykdommer defineres og 
fanges opp av de tre sentrale prioriteringshensynene, omtales også hensynene til 
ressursenes verdi i alternativ anvendelse (alternativkostnadsprinsippet), ”at like 
tilfeller skal behandles likt” – et tungtveiende likhetsprinsipp i den norske 
helsetjenesten, at ikke alle sjeldne sykdommer er alvorlige, ”paradokset om 
sjeldenhet” og budsjettimplikasjoner.

Basert på vurderingen i vedlegg 2 anbefales det at sjeldenhet ikke gis status som 
selvstendig prioriteringshensyn. Dette begrunnes med at de tre primære 
prioriteringshensynene alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet kan ivareta og 
sørge for rettferdig prioritering av tiltak også rettet mot sjeldne sykdommer. En 
eksplisitt prioritering etter en sykdoms forekomst eller annen årsak, vil kunne være 
motstridende til alle de tre sentrale prioriteringshensynene og undergrave 
verdigrunnlaget for prioritering. Det kan derfor ikke anbefales en høyere 
betalingsvillighet for tiltak rettet mot sjeldne sykdommer som er uavhengig av 
sykdommens alvorlighetsgrad. 

2.2 Angivelse av alvorlighetsgrad

I Lønning 2 (NOU 1997:18) og i verdigrunnlaget generelt er begreper som prognose, 
nedsatt fysisk eller psykisk funksjonstilstand, evne til å utføre vanlige aktiviteter og 
risiko for tidlig død brukt om beskrivelsen av alvorligheten ved en helsetilstand. Og 
når det gjelder nedsatt funksjonsnivå bruker Lønning 2 som 
sammenligningsgrunnlag ”de gjøremål som det er naturlig at pasienter i denne 
aldergruppen kan utføre” i sin beskrivelse av ulike prioritetsgrupper. Kvalitetsjusterte 
leveår (QALYs) inneholder de dimensjonene ved en nedsatt helsetilstand som 
Lønning 2 spesifiserer og kan også anvendes til å angi ”den friske” 
gjennomsnittsbefolkningens helsetilstand i ulike aldersgrupper som Lønning 2 angir 
som sammenligningsgrunnlag. QALYs er derfor den anbefalte måleenheten for 
alvorlighetsgrad.

Kurve 1 i figur 2.1 viser gjennomsnittsbefolkningens kvalitetsjusterte forventede 
gjenværende levetid (Quality adjusted life expectancy, QALE) ved en gitt alder. 
Grunnlagsdata for beregninger av forventet gjenstående levetid for ulike 
aldersgrupper og kjønn er tilgjengelig fra Statistisk sentralbyrå sine 
dødelighetstabeller (SSB 2011). Kvalitetsjusteringen kan gjøres med utgangspunkt i 
gjennomsnittsbefolkningens helserelaterte livskvalitet i ulike aldersgrupper målt med 
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generiske MAU-instrumenter. Slike befolkningsverdier finnes fra Sverige med EQ-5D 
(Burström 2006) og Finland med 15D (Sintonen 2010) og verdiene er gjengitt i tabell 
2.3. Disse tallene presenteres i mangel av norske data, og det er ikke gjort en 
vurdering av overførbarheten til Norge. Det er ønskelig med mer informasjon om den 
norske befolkningens gjennomsnittlige helserelaterte livskvalitet på 0-1 skalaen som 
benyttes i QALY-beregninger. Det lille som er funnet i forbindelse med arbeidet med 
veilederen stammer fra Loge og Kaasa (1998) som benyttet SF-36 på et tilfeldig 
utvalg av den norske befolkningen for ulike aldersgrupper (n= ca 2000). SF-36 data 
kan overføres til SF-6D verdier for helserelatert livskvalitet på 0-1 skalaen ved hjelp 
av mapping, se Brazier (2002) og anbefalingene i 2.7.

Kurve 2 i figur 2.1 illustrerer prognosen i QALYs ved dagens tiltak/praksis for en 
tenkt pasientgruppe. Prognosen ved dagens praksis er et av 
sammenlikningsalternativene som alltid bør inngå i analysen, jamfør de anbefalinger 
som er gjort om sammenligningsalternativer i kapittel 1.4 og 2.4.

Figur 2.1 illustrerer hva som menes med alvorlighetsgrad på et gitt tidspunkt og 
alvorlighetsgraden ved en prognose. Avstanden mellom kurve 1 og 2 på et gitt 
tidspunkt angir helsetilstandens alvorlighetsgrad på det tidspunktet. I 
standardanalysen ønskes alvorlighetsgrad angitt som arealet A i figur 1, som 
forventet tap av kvalitetsjustert gjenværende levetid (QALE) ved dagens 
praksis/tiltak. Lee (2010) har utført slike beregninger for hjerneslag.

Figur 2.1. Alvorlighetsgraden (A) ved en prognose. Kurve 1: Gjennomsnittsbefolkningens forventete 
gjenværende levetid og helserelaterte livskvalitet. Kurve 1 er tilpasset verdiene for helserelatert 
livskvalitet i tabell 2.3. Kurve 2: Prognosen ved dagens tiltak/praksis. 

Prognosen med dagens praksis/tiltak og QALE beregnes i analysen (se punkt 1.11 
og 2.11). Dersom prognosen med dagens praksis/tiltak er beregnet med EQ-5D data 
bør QALE beregnes med utgangspunkt i EQ-5D. Dette fordi ulike måleinstrumenter 
gir ulike helsetilstandsverdier på 0-1 skalaen for de samme helsetilstandene. 
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Tabell 2.3. Gjennomsnittlige vekter for helserelatert livskvalitet for 
gjennomsnittspopulasjonen med EQ-5D (Burström 2006) og 15D (Sintonen 2010)

I tillegg til beregnet forventet QALY-tap bør alvorlighetsgrad beskrives verbalt etter 
de dimensjoner av alvorlighetsgrad som er nevnt i boks 9.1 i Lønning 2 (NOU 
1997:18) relatert til prioritetsgruppene. Der nevnes dimensjoner som risiko for død, 
nedsatt fysisk eller psykisk funksjonstilstand, smerter og ubehag og evne til å utføre 
arbeid og daglige aktiviteter. Dette er for øvrig de samme dimensjoner som inngår i 
QALYs. 

Se vedlegg 3 for nærmere begrunnelse for anbefalingen om QALY-tap i forhold til 
forventet gjennomsnitt for aldersgruppen i standardanalysen, samt andre mål på 
alvorlighetsgrad som anbefales som tilleggsanalyser (jf. 1.2).   

2.3 Beskrivelse av problemstilling

PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome) er en god huskeregel for å angi 
en presis problemstilling (Kunnskapssenteret 2011).

En beskrivelse av målgruppen (populasjonen/ pasientgruppen og relevante sub-
grupper) som det nye tiltaket retter seg mot kan for eksempel omfatte alders- og
kjønnssammensetning, helsetilstand, relevant komorbiditet, prognose og 
alvorlighetsgrad (se også punkt 1.1 og 2.2 om alvorlighetsgrad). Forekomsten i 
Norge i form av insidens og prevalens bør også angis.

Det bør gis en presis og dekkende beskrivelse av det nye tiltaket, inklusive en 
formulering av tiltakets hovedformål. Beskrivelsen bør innbefatte en besvarelse av 
spørsmålene hvem gjør hva i forhold til hvem, hvor og hvor ofte. Dersom tiltaket er 
en behandlingssekvens eller del av en behandlingssekvens bør denne beskrives. 

Det er gitt egne anbefalinger knyttet til valg av sammenligningsalternativer (se punkt 
1.4, 2.4) og helseeffekter og personlig verdsetting (se punkt 1.7 og 2.7). Disse 
valgene beskrives kort i problemstillingen.

2.4 Sammenligningsalternativer

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren handler om å sammenligne 
konsekvensene av ulike handlingsalternativer. Kostnadseffektivitet beregnes alltid i 
forhold til noe. Siden valg av sammenligningsalternativer kan være avgjørende for 
analysens utfall bør valgene begrunnes. Sammenligningsalternativene bør beskrives 
på samme måte som det nye tiltaket. 

Alder 18-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-
69

70-
74

75-
79

80-
84

EQ-5D 
(Sverige)

0,85 0,86 0,86 0,84 0,83 0,81 0,81 0,80 0,80 0,81 0,78 0,76 0,71

15D
(Finland)

0,97 0,95 0,95 0,92 0,90 0,87 0,80 
(85+:0,70)
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Følgende prinsipper kan være til hjelp til å vurdere hvilke sammenligningsalternativer 
som bør inngå i analysen:

1. Som en hovedregel bør et nytt tiltak sammenlignes med det eller de alternativene 
som mest sannsynlig erstattes dersom det nye tiltaket iverksettes i Norge. Et nytt
tiltak bør derfor alltid sammenlignes med relevante etablerte tiltak i Norge dersom 
dette finnes.

2. Dersom etablerte tiltak ikke samsvarer med det som anbefales i nasjonale 
retningslinjer, bør anbefalte tiltak i nasjonale retningslinjer inkluderes i 
sammenligningsgrunnlaget.   

3. I mangel av etablert praksis bør det nye tiltaket som er til vurdering for utprøving 
sammenlignes med alternativer som også kan være aktuelle eller som det er 
naturlig å sammenligne med for norsk kontekst. 

4. Det anbefales å legge til grunn et bredt perspektiv i vurderingen av 
sammenligningsalternativer som er uavhengig av type tiltak. Et nytt medikament 
bør for eksempel sammenlignes med relevante ikke-medikamentelle alternativer.

5. Det er ikke gitt at dagens etablerte praksis/tiltak er effektiv bruk av ressurser
og/eller at dagens etablerte praksis/tiltak har vært gjenstand for 
kostnadseffektivitetsvurderinger. I slike tilfeller bør både nullintervensjon og 
placebo inkluderes som sammenligningsalternativer (jf. Edejer et al. 2003). 

Det bør utføres beregninger for ulike sub-populasjoner dersom tiltakene kan antas å 
ha ulike helseeffekter og/eller kostnader for ulike deler av målgruppe.

2.5 Perspektiv

Den helseøkonomiske analysen kan ikke inkludere alle mulige ringvirkninger i 
økonomien. Men for å fatte beslutninger om bruk av offentlige midler bør 
beslutningstakere ha informasjon om sammenligningsalternativenes vesentlige 
samfunnsmessige konsekvenser. Det anbefales derfor i utgangspunktet et 
samfunnsperspektiv hvor alle vesentlige kostnader og konsekvenser inkluderes 
uansett hvem de tilfaller (for eksempel stat, kommune, bedrifter, pasienter, 
pårørende).

Et såkalt helsetjenesteperspektiv vil da fremkomme uten produksjonsendringer 
(1.9.2 og 2.9.2), uten andre helsetjenestekostnader i vunne leveår (1.9.3 og 2.9.3) 
og uten skattefinansieringskostnader (1.9.4 og 2.9.4). I tillegg vil en heller ikke ta 
med konsekvenser for andre aktører (offentlige og private) enn 
tjenesteleverandørens og vanligvis heller ikke konsekvenser for pårørende. Et 
helsetjenesteperspektiv gir derfor et nokså begrenset perspektiv for bruk av 
ressurser innenfor et gitt (del)budsjett og anses ikke som relevant 
prioriteringsgrunnlag for bruk av offentlige ressurser i Norge (jf. 
Utredningsinstruksen, FAD 2005).

Internasjonalt er det en debatt om hvilket perspektiv som bør anbefales i 
helseøkonomiske analyser. For eksempel argumenterer Claxton (2010a) for 
helsetjenesteperspektivet og Jönsson (2009) for samfunnsperspektivet. En oversikt 
over anbefalt perspektiv i helseøkonomiske veiledere viser at det er 12 land som 
anbefaler helsetjeneste/betalers perspektiv, 7 land som anbefaler et
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samfunnsperspektiv og 7 land som anbefaler begge deler eller ikke anbefaler et 
spesielt perspektiv (Claxton 2010a).

I denne veilederen er det valgt å ta utgangspunkt i et samfunnsperspektiv, samtidig 
som det skjeles til verdigrunnlaget for prioriteringer i helsesektoren og de 
prioriteringshensyn som der anses som relevante (jf. kapittel 1.1 og 2.1), samt 
vurderinger om produksjon (jf. kapittel 1.9 og 2.9). Både samfunnsperspektivet og 
andre enkeltaktørers perspektiv anses derfor belyst gjennom anbefalingene i 
standardanalysen som suppleres med konsekvenser fordelt på ulike aktører. Det er 
her altså ikke valgt enten samfunnsperspektivet eller tjenesteperspektivet, men en 
anbefaling der både samfunnsperspektivet og tjenesteperspektivet blir belyst.  

2.6 Tidshorisont

Tidshorisonten kan påvirke den innbyrdes kostnadseffektiviteten mellom 
sammenligningsalternativene. Analysens tidshorisont bør derfor være så lang at alle 
viktige forskjeller mellom sammenligningsalternativenes kostnader og helseeffekter 
fanges opp.

Et tiltak kan ha kort varighet, for eksempel ett år eller to, men likevel innebære 
konsekvenser i et livsløpsperspektiv. Et livsløpsperspektiv anbefales alltid for tiltak 
som påvirker forventet levetid og for tiltak som påvirker den helserelaterte 
livskvaliteten ut livet. Dette er nødvendig for mest mulig korrekte anslag av vunne 
leveår og vunne QALYs.

For å gjøre analyser med et livsløpsperspektiv vil det ofte være nødvendig å
ekstrapolere eksisterende data vedrørende sammenligningsalternativenes 
helseeffekter og kostnader. Se egne anbefalinger om 
beslutningsmodellen/ekstrapolering i kapittel 1.11 og 2.11.

2.7 Dokumentasjon av helseeffekter og personlig verdsetting av 
helsetilstander

Med helseeffekter menes virkning av tiltak i form av endring i målgruppens 
helsetilstand og/eller prognose. Endring i helsetilstand og/eller prognose kan måles
som endring i biologiske, funksjonsmessige, symptommessige enheter og levetid før 
og etter tiltak. Det bør utføres systematiske søk etter sammenligningsalternativenes 
helseeffekter i relevante databaser. Det bør vurderes om de inkluderte studienes 
resultater er troverdige (intern validitet) og overførbare til 
pasientgruppen/populasjonen i analysen (ekstern validitet). Vurderingen om hvorvidt 
de inkluderte studienes resultater er troverdige og overførbare til norsk kontekst kan 
gjøres ved hjelp av såkalte sjekklister (Kunnskapssenteret 2009).  

Medline, Embase og Cochrane er eksempler på mye brukte databaser for søk etter 
data. Databasens relevans for det aktuelle søket bør vurderes. Søkestrategien som 
er brukt i de ulike databasene bør legges ved analysen. Inklusjon og eksklusjon av 
studier og sammenstilling av data bør rapporteres på en transparent måte. 

Dataene bør baseres på høyest mulig evidens, jf. evidenshierarkiet (Elwood 2007). 
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Observasjonelle data av høyeste evidensgrad benyttes når data fra randomiserte 
kliniske studier ikke er tilgjengelige eller er mangelfulle. 

Dataene bør fortrinnsvis være basert på direkte sammenligning. Dersom det ikke 
finnes data med direkte sammenligning mellom det nye tiltaket og 
sammenligningsalternativene kan en indirekte sammenligning godtas. At direkte 
sammenlignende studier ikke finnes bør dokumenteres gjennom et systematisk søk. 
Den indirekte sammenligningen bør gjøres via et felles sammenligningsalternativ 
(anker). En indirekte sammenligning introduserer ekstra usikkerhet i analysen som 
det bør tas hensyn til i sensitivitetsanalysene, for eksempel med større spredning på 
effektdataene.

For å kunne rapportere resultatene i QALYs er det nødvendig med data om 
personlig verdsetting av helsetilstander på 0-1 skalaen for helserelatert livskvalitet.
Det er dokumentert betydelig variasjon i personlig verdsetting av de samme 
helsetilstandene ved bruk av ulike fremgangsmåter, perspektiver og 
måleinstrumenter (Brazier 2007). Som en hovedregel anbefales det at det benyttes 
data fra generiske MAU-instrumenter. I dagens situasjon er det ikke mulig å hevde at 
ett enkelt generisk MAU-instrument er best egnet for alle mulige helsetilstander. Men 
av hensyn til et ønske om mer lik praksis på tvers av analyser ønskes det likevel at 
data fra instrumentet 15D inkluderes dersom dataene har tilstrekkelig intern og 
ekstern validitet. Et slikt valg har fordeler og ulemper. Fordelene er at 15D har et 
stort mangfold av ulike helsetilstander og at det holder seg innenfor verdiskalaen 
mellom 0 og 1. Samt at 15D potensielt skiller bedre enn for eksempel EQ-5D mellom 
helsetilstander der livskvaliteten er litt eller moderat redusert. Ulempen med 15D er 
at det er mer krevende å fylle ut for respondentene og at 15D er relativt lite brukt 
internasjonalt. Det kan derfor være vanskelig å avdekke 15D verdier i systematiske 
søk. Nye norske kliniske studier anbefales å inkludere 15D for måling av 
helserelatert livskvalitet, og da gjerne i kombinasjon med andre mye brukte 
generiske MAU-instrumenter.

Kvaliteten på data fra personlig verdsetting bør vurderes i henhold til etablerte 
kriterier, se for eksempel tabell 8.11 i Brazier 2007.

I tilfelle systematiske søk ikke avdekker helsetilstandsverdier fra generiske MAU-
instrumenter med indirekte verdsetting, kan data fra studier med direkte verdsetting 
vurderes. Med direkte verdsetting menes verdsetting med metodene rating scale, 
time-trade-off eller standard gamble. Overføring (mapping) av data fra 
sykdomsspesifikke eller generiske ikke-preferansebaserte måleinstrumenter til et 
generisk preferansebasert MAU-instrument kan også vurderes. Et eksempel på 
mapping er overføring av SF-36 data til SF-6D verdier (Brazier 2002). Det finnes 
ulike tilnærminger til mapping og det vises til Brazier (2007) for en nærmere 
beskrivelse. Prosedyren for mapping må beskrives på en transparent måte og det 
bør tas høyde for at helsetilstandsverdier generert ved mapping kan føre til økt 
usikkerhet.

Ulike tiltak kan være assosiert med både positive og negative eksternaliteter som bør 
vurderes inkludert i den helseøkonomiske analysen. I analyser av vaksiner mot 
smittsomme sykdommer bør det for eksempel alltid tas hensyn til flokkimmunitet (en 
positiv eksternalitet) i beregningene av tiltakenes helseeffekter dersom det er 
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relevant. Såkalte omsorgseksternaliteter (eng. caring externalities), det vil si at 
pårørende kan oppleve en helsemessig belastning ved nære familiemedlemmers
sykdom og død, eventuelt oppleve en helsegevinst ved at det iverksettes 
virkningsfulle tiltak, er ikke vanlig å inkludere selv om det er mulig (se Drummond 
2005 og et eksempel i Ades 1999). Inklusjon av omsorgseksternaliteter som en del 
av tiltakenes helseeffekter byr på en del utfordringer. For eksempel kan det være lite 
data om virkningene av tiltakene på pårørende. Det kan også diskuteres hvilke 
omsorgseksternaliteter som ”er en del av livet” og hvilke som gir en belastning ut 
over dette. Det anbefales likevel at omsorgseksternaliteter, forstått som tiltakenes 
virkning på pårørendes helserelaterte livskvalitet (og evt. levetid), inkluderes i egne 
scenarioanalyser i QALYs dersom det er mulig. Pårørendes eventuelle 
reduserte/økte yrkesdeltakelse kan inkluderes i beregningen av tiltakenes 
produksjonsendringer (1.9.2 og 2.9.2).  

Enkelte helsetiltak kan ha virkninger som går utover det som fanges opp i QALYs, 
og som heller ikke er lett å verdsette i økonomiske termer. Ett eksempel kan være 
virkning på trygghetsfølelse ved et tiltak som har konsekvenser for tilgang til 
helsetjenester. Slike virkninger kan inkluderes som foreslått i FIN (2005) der ikke-
prissatte virkninger gis en vurdering av konsekvensens betydning og omfang.

2.8 Analysemetoder

Kostnad-per-QALY analyse (CUA) og monetær nytte-kostnadsanalyse (CBA(M)) 
basert på myndighetsbestemt økonomisk referanseverdi er de anbefalte
analysemetodene i standardanalysen. 

Standardanalysen for vurdering av kostnadseffektivitet er basert på den 
konvensjonelle QALY-metodikken hvor en QALY inngår uvektet. Det vil si at den har 
samme verdi uansett hvem den tilfaller og det foretas ingen implisitt vekting verken 
av alder, alvorlighetsgrad, potensial for helseforbedring eller andre 
prioriteringshensyn. I standardanalysen er den myndighetsbaserte referanseverdien 
på en vunnet QALY derfor ikke tenkt å variere på bakgrunn av helsetilstandens 
alvorlighetsgrad eller andre prioriteringshensyn. Når det gjelder hvordan det kan 
foretas en eksplisitt avveining mellom de primære prioriteringshensynene, 
alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet i prioriteringsbeslutninger vises det til 
kapittel 1.1 og 2.1. 

For tiltak som påvirker forventet levetid anbefales det å rapportere kostnad per 
vunnet leveår. Dette er i praksis en Kostnad-effekt-analyse (CEA). Andre former for 
CEA anbefales ikke utført som standardanalyse (for eksempel kostnad pr. unngåtte 
hendelse), men kan gjerne utføres som tilleggsanalyser. 

Kostnadsminimeringsanalyse kan kun benyttes dersom
sammenligningsalternativene har dokumentert lik helseeffekt. Det skal imidlertid mye 
til for at dette kriteriet er oppfylt (Briggs 2001), og i de fleste tilfeller vil det gi et bedre 
beslutningsgrunnlag å utføre en CBA(M) eller en CUA.  

Kostnad-Verdi-Analyse (CVA) kan utføres som en tilleggsanalyse. I en CVA vektes 
QALYs annerledes enn i konvensjonelle QALY-beregninger. CVA benytter seg av 
metoder for samfunnsmessig verdsetting av helsegevinster der 
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prioriteringshensynene alvorlighetsgrad og potensial for helseforbedring vektes 
implisitt i analysen. Metoden er nærmere beskrevet i boken Cost-value Analysis in 
Health Care (Nord 1999). Nord (1996) inneholder en tabell med veiledende verditall 
for CVA.

2.9 Ressursbruk, nyttevirkninger og enhetskostnader (kalkulasjonspriser)

Utgangspunktet for verdsettinger som inngår i en økonomisk evaluering av et tiltak i 
et samfunnsperspektiv er at i) verdsettingen av ressursene som inngår i tiltaket skal 
reflektere ressursenes verdi i beste alternative anvendelse (alternativkostnaden) og 
at ii) nyttevirkninger som følge av tiltaket skal verdsettes til det befolkningen er villig 
til å betale for å oppnå disse nyttevirkningene. Dette er i samsvar med beskrivelsen 
av samfunnsøkonomiske analyser i FIN (2005) og SSØ (2010) og er i hovedsak 
relatert til analysemetoden som i kapittel 1.8 er betegnet CBA(M). 
  

2.9.1 Ressurser som inngår i tiltaket

Enhetskostnader (priser) og mengder bør presenteres separat. 

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

 Arbeidskraft/-tid: Lønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale 
kostnader spesifikt for den typen kompetanse som inngår i tiltaket.

 Fritid: Gjennomsnittslønn etter skatt (FIN 2005). For pensjonister, uføre og 
andre som ikke er i lønnet arbeid vil gjennomsnittslønn etter skatt kunne være 
en overvurdering av verdien på fritid. Dette må vurderes i den enkelte analyse.

 Reisetid: Statens Veivesen håndbok 140 (SVV 2006). Disse verdiene gjelder 
friske mennesker som reiser. For syketransport vil verdien kunne være 
annerledes, for eksempel på grunn av annen verdi på tid eller høyere krav til 
komfort. Dette må vurderes i den enkelte analyse.

 Betydningen av verdien på fritid/reisetid bør belyses i sensitivitetsanalysene.
 Vareinnsats: Pris eksklusiv merverdiavgift og evt. andre avgifter, men inklusiv 

avgifter som er begrunnet med korreksjon for eksterne virkninger (f.eks. 
miljøavgifter).

 Framtidige ressursbruk bør som hovedregel verdsettes i faste priser over 
analyseperioden, det vil si uten inflasjon. I tilfeller der prisen er forventet å øke 
mer eller mindre enn generell inflasjon, bør relative prisendringer beregnes (jf. 
verdsetting av miljø- og helsegoder for fremtidige generasjoner i FIN 2005 og 
SSØ 2009).

I januar 2011 ble det igangsatt et prosjekt i regi av Kunnskapssenteret
(prosjektleder er Jan Abel Olsen) for å foreslå et sett med enhetspriser til bruk i 
helseøkonomiske analyser. Dette prosjektet vil kunne resultere i mer detaljerte 
anbefalinger som er spesifikke for helsesektoren. 
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2.9.2 Endring i produksjon som følge av tiltaket

I kapittel 1.9.2 presenteres et forslag til anbefaling om hvordan produksjonsendringer 
som følge av tiltaket kan inkluderes i helseøkonomiske analyser. Den noe forsiktige 
formuleringen ”forslag til anbefaling” er brukt fordi dette er et tema der det hersker 
betydelig usikkerhet både teoretisk og empirisk, samt at produksjonsendringer blir 
inkludert på svært ulike måter i anvendelser både innad i helsesektoren og i 
sektorovergripende analyser av tiltak som har helseeffekter (jf. vedlegg 4).

Analysene foreslås gjort både uten produksjonsendringer (standardanalysen) og 
med produksjonsendringer (scenarioanalyser). Anbefalingene blir punktvis som 
følger: 

1. Som en konsekvens av at Lønning 2-utvalget ikke anser produksjon som et legitimt 
prioriteringshensyn for behandlingstiltak i det offentlige helsevesen, anbefales det 
at standardanalysen gjøres uten produksjonsendringer. Dette kan, i tillegg til 
samsvar med verdigrunnlaget for prioritering, også begrunnes ut fra at 
enkeltindividers preferanser for å delta i daglige aktiviteter, herunder være i stand til 
å produsere både i lønnet og ulønnet arbeid, kan antas å inngå i QALY-
metodikkens helsetilstandsvurderinger. Inklusjon av produksjonsendringer i 
analyser der helseeffektene er angitt i QALYs vil kunne medføre dobbelttelling. 

2. Selv om produksjonsendringer i seg selv ikke anses som et legitimt 
prioriteringshensyn i helsetjenesten (jf. pkt. 1), anbefales det at 
produksjonsendringer inkluderes (som beskrevet i pkt. 5) i en tilleggsanalyse. Dette
vil gi et beslutningsgrunnlag som er i samsvar med økonomiske evalueringer i 
andre sektorer. Punkt 5A og 5B kan da anvendes som nedre anslag på verdien av 
produksjonstap/-gevinst, mens punkt 5C og 5D kan anvendes som øvre anslag. 

3. Produksjonsendringer (og helseeffekter) for pårørende, som følge av tiltak mot en 
målgruppe der pårørende har helt eller delvis omsorgsansvar, anbefales håndtert i 
analysene på samme måte som for den primære målgruppen, jf. pkt. 1 og 2. 

4. I tilfeller der samfunnsmessige produksjonsgevinster og –tap likevel kan være av 
interesse for prioriteringer i helsesektoren (jf. ”Raskere tilbake”, en ordning for å 
redusere ”køkostnader”), eller i mer generelle vurderinger av tiltak på 
arbeidsmarkedet for å redusere sykefraværet (jf. IA-avtalen, avtalen om 
inkluderende arbeidsliv som har bred oppslutning både politisk og blant partene i 
arbeidslivet), anbefales det at produksjonsendringer inkluderes som beskrevet i 
pkt. 5. 

5. Produksjonstap/-gevinst kan anslås for i) enkeltindivider i QALYs (jf. pkt. 1), ii) 
bedriftene basert på en friksjonskostnadstilnærming (Hem 2000, 2011) og iii) 
fellesskapet i form av skatter og avgifter (jf. vedlegg 4). Gitt stor usikkerhet og 
mangel på gode data anbefales imidlertid følgende enkle tilnærming for å anslå 
bedriftenes og fellesskapets produksjonstap/-gevinster:
A. Korttids sykefravær (mindre enn 3 måneder): Verdien av produksjonstap anslått 
til 75 % av gjennomsnittslønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale 
kostnader. (Hovedsakelig tap for bedriftene.)
B. Langtids sykefravær (3 måneder til to år): Verdien av produksjonstap anslått til 
50 % av gjennomsnittslønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale 
kostnader. (Tap både for bedriftene og fellesskapet.)
C. Fravær ved langvarig sykdom, helt eller delvis uførhet eller død (fra to år til 
alderspensjonsalder): Verdien av produksjonstap anslått til 50 % av 
gjennomsnittslønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader. 
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(Hovedsakelig tap for fellesskapet.)
D. Gjeninntreden på arbeidsmarkedet etter langvarig sykdom, helt eller delvis 
uførhet (fra to år til alderspensjonsalder): Verdien av produksjonsgevinsten anslått 
til 50 % av gjennomsnittslønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og andre sosiale 
kostnader. (Hovedsakelig gevinst for fellesskapet, men også bedriftene.) 

6. På samme måte som den faktiske (forventede) helsegevinsten for enkeltindividet 
må dokumenteres for å kunne inngå som en QALY-gevinst ved tiltaket, må også 
tiltakets faktiske (forventede) produksjonsgevinster for bedriftene og fellesskapet 
dokumenteres for at de skal kunne inkluderes i de økonomiske evalueringene.

Den foreslåtte enkle tilnærmingen i pkt. 5 over, som er en delvis friksjonskostnads-
tilnærming med kompensasjonsmekanismer og delvis en humankapitaltilnærming, er 
tenkt å fange opp at: 
i) gjennomsnittlige direkte og indirekte arbeidskraftkostnader (jf. SSB 2008) anses 
som å være riktig størrelsesorden (jf. Hem 2000, 2011) og tilstrekkelig presisjonsnivå 
som utgangspunkt før kompensasjonsmekanismer iverksettes/inntrer, 
ii) det er betydelige muligheter for kompensasjon, men korttidsfravær er antatt å 
være vanskeligere å kompensere enn langtidsfravær (jf. Hem 2000, 2011), 
iii) Norge er del av et europeisk felles arbeidsmarked og en ren 
humankapitaltilnærming, der det antas at arbeidskraft ikke kan erstattes, blir ikke 
realistisk å anvende. Men språkbarrierer og annen friksjon i arbeidsmarkedet tilsier 
at en ren friksjonskostnadstilnærming, der det antas at all arbeidskraft kan erstattes, 
heller ikke blir realistisk. Den foreslåtte mellomløsningen av produksjonstap/-gevinst 
vil fange opp at uførhet og død ikke bare har en individuell kostnad og en 
bedriftskostnad, men også en fellesskapskostnad. 
iv) både avgang og (gjen)inntreden på arbeidsmarkedet pga hhv. sykdom og 
tilfriskning kan være friksjonsfylt. En symmetrisk behandling av produksjonstap og 
produksjonsgevinster ved lengre tids sykmelding/uførhet kan derfor være realistisk.
(Se for øvrig vedlegg 4 for en utdypende begrunnelse basert på presentasjon og 
diskusjon av ulike tilnærminger.)

2.9.3 Andre helsetjenestekostnader i vunne leveår

En målgruppe som får økt sin forventede gjennomsnittlige levetid på grunn av et nytt 
tiltak, kan forventes å ha både offentlig og privat konsum av varer og tjenester samt 
produksjon i den forlengede levetiden. Dette er konsum og produksjon som i 
prinsippet også kan inkluderes i analysen av tiltaket. Inklusjon av slike kostnader ved
vunne leveår er imidlertid kontroversielt, og det er ikke vanlig å inkludere dette i 
helseøkonomiske analyser.

Men det finnes unntak. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket4 (TLV), som blant 
annet vurderer legemidler for offentlig refusjon i Sverige, anbefaler at kostnader ved 
økt overlevelse inkluderes, beregnet som forventet gjennomsnittlig totalt konsum 
(offentlig og privat) minus total produksjon (beregnet med humankapitalmetoden) for 
ulike aldersgrupper i den ekstra levetiden. Ekman (2002) har beregnet totalt konsum 
minus total produksjon for ulike aldersgrupper i Sverige og er den anbefalte kilden til 
denne informasjonen i Sverige.5 I Ekman (2002) er totalt konsum en sum av konsum 

                                           
4 http://www.tlv.se/
5 Tilsvarende beregninger er gjort for Danmark (Kruse m.fl. 2010).
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av helsetjenester, sosiale tjenester, annet offentlig konsum og annet privat konsum.
Analyser som utføres for TLV er unntatt offentlighet så det er derfor ikke mulig å vise
konkrete eksempler på hvordan anbefalingen har fungert i praksis i Sverige.
(Helsedirektoratet fikk avslag på forespørsel 27. september 2010 for å se hvordan 
anbefalingen har fungert i praksis). Meltzer (2006) antyder at en slik praksis som 
TLVs vil gjøre at tiltak rettet mot eldre målgrupper generelt kan få dårligere 
kostnadseffektivitet, at tiltak rettet mot yngre målgrupper kan få bedre 
kostnadseffektivitet og at konsekvensen kan antas å være minst for tiltak rettet mot 
middelaldrende målgrupper og for tiltak som i liten grad påvirker forventet levetid. 

Manns (2003) viste hvordan inklusjon av kostnader i vunne leveår i stor grad kan 
påvirke beregningene av kostnadseffektivitet når selve tiltakskostnaden er relativt lav
og kostnaden ved vunne leveår er relativt høy (gjaldt dialysepasienter med høyt 
annet helsetjenesteforbruk). Beregningene til Manns (2003) var utført med 
antakelser/kunnskap om den aktuelle målgruppens høye helsetjenesteforbruk i 
forlenget levetid, det vil si ikke kun et aldersbasert befolkningsgjennomsnitt slik det 
praktiseres i Sverige. 

Forslaget i utkastet til veileder avviker på flere punkter fra det som praktiseres i 
Sverige i dag. 

 Det anbefales at andre helsetjenestekostnader i vunne leveår ikke inkluderes 
i standardanalysen (akkurat som produksjonsendringer ved forlenget 
overlevelse ikke anbefales inkludert i standardanalysen, jf. 1.9.2 og 2.9.2).

 Kostnaden ved målgruppens forlengede overlevelse er anbefalt inkludert i 
egne tilleggsanalyser og da kun som kostnaden ved andre offentlige
helsetjenestekostnader. Verdien av privat konsum, produksjonsendringer og 
annet offentlig konsum (utdanning, infrastruktur m.m.) holdes dermed utenfor 
beregningen av kostnaden ved forlenget overlevelse slik det her foreslås. 
Dette er et avvik fra TLVs anbefalinger, og det skyldes 1) at det i utkastet til 
veileder ikke legges opp til at produksjonsendringer beregnes med 
humankapitalmetoden slik det gjøres i Sverige, 2) at en slik inklusjon ville 
være en dobbelttelling gitt at man allerede beregner verdien av målgruppens
produksjonsendringer (med utgangspunkt i bedrifters produksjon og som 
tilskudd til fellesskapet), og 3) at det ikke kan utelukkes at noe av verdien av 
privat konsum er en del av målgruppens QALYs.

 Kostnaden ved målgruppens forlengede overlevelse kan anslås med 
utgangspunkt i totale helseutgifter slik det presenteres SSB sitt helseregnskap
for 2008. Samlede helseutgifter var i 2008 217,2 milliarder kroner og den 
offentlige andelen av dette var 84,2 % noe som gir et gjennomsnittlig offentlig 
forbruk per innbygger på ca. 38 000 2008-kr per år fordelt på alle 
aldersgrupper.

 Med tanke på at kostnader knyttet til annet helsetjenesteforbruk i vunne 
leveår kan antas å variere sterkt med alder og mellom ulike målgrupper er 
anslaget ovenfor nokså grovt. Dersom det finnes mer detaljert kunnskap om 
forventet annet helsetjenesteforbruk i vunne leveår for den aktuelle 
målgruppen kan det gjøres tilleggsanalyser med slike anslag. Det er da viktig 
å vise til hvilke antakelser og kilder beregningen er basert på.
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2.9.4 Kostnader ved skattefinansiering

Det har ikke vært vanlig å inkludere kostnader ved skattefinansiering i 
helseøkonomiske analyser. 

Bakgrunnen for inklusjon av skattekostnad er at det i tillegg til rent administrative 
kostnadene, påløper et samfunnsøkonomisk effektivitetstap ved skattefinansiering 
fordi ressursbruken blir påvirket av skatten (se FIN 2005 kapittel 4.4). Grunnlaget for 
beregning av skattefinansieringskostnaden er tiltakets nettovirkninger for offentlige 
budsjetter, dvs. det offentlige finansieringsbehovet. Kostnaden ved økt offentlig 
finansieringsbehov er satt til 20 øre per krone. Den direkte ressursbruken (ressurser 
som inngår i tiltaket, jf. 1.9.1 og 2.9.1) er vurdert som et rimelig anslag på det 
offentlige finansieringsbehovet. 

I tilfelle et nytt helsetiltak gir økt offentlig finansieringsbehov i forhold til 
sammenligningsalternativet, påløper det dermed en skattekostnad på 20 øre per 
krone på denne merkostnaden i analysen, og en tilsvarende gevinst på 20 øre per 
krone dersom det nye tiltaket reduserer det offentlige finansieringsbehovet.

Eksempel: Dersom et nytt tiltak fører til økt offentlig finansieringsbehov på kr 
100.000 per år er skattekostnaden (20 øre pr krone) kr 20.000. Merkostnaden for 
den offentlig finansierte delen av det nye tiltaket det første året blir da kr 120.000 
inkludert skattekostnad. Dersom et nytt tiltak reduserer det offentlige 
finansieringsbehovet med kr 100.000 per år tilkommer det i tillegg kr 20.000 i 
redusert skattekostnad, og besparelsen blir på kr 120.000 inkludert redusert 
skattekostnad.

En mulig konsekvens av å innføre en generell skattekostnad kan være at tiltak som
helt eller delvis er finansiert med 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. 

2.9.5 Myndighetsbestemt referanseverdi for en QALY og inntektsjustering

I Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser er det foreslått å 
bruke 425.000 2005-kr for et tapt statistisk leveår i forbindelse med miljørelatert
dødelighet (FIN 2005). Det er i rapporten Helseeffekter i samfunnsøkonomiske 
analyser (Helsedirektoratet 2007) foreslått at 500.000 2005-kr kan inngå som verdi 
på et statistisk leveår med full helse i sektorovergripende 
helsekonsekvensutredninger. Anslaget på 425.000 kr i FIN (2005) for et leveår er 
ikke vektet i forhold til leveårenes livskvalitet. Hvis det gjøres en slik vekting ut fra 
anslag på befolkningens gjennomsnittlige livskvalitet som er ca. 0,85 (jf. tabell 2.3), 
får man ca. 500.000 kr/QALY. Det er altså stor grad av overensstemmelse mellom 
disse verdiene. I denne sammenheng kan det dessuten være et poeng at BNP per 
innbygger, som er en annen brukt innfallvinkel til hvor mye et land kan investere i 
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tiltak som gir velferdsgevinster (jf. Kristiansen 2002), også er i størrelsesorden 
500.000 kr (jf. SSB6).

I den foreliggende veilederen i samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren 
foreslås det at en slik eksplisitt myndighetsbestemt referanseverdi kan gjøres 
gjeldende også for analyser av tiltak i helsesektoren. Dette er imidlertid usikre anslag 
og det anbefales at det gjøres empiriske studier for å komme frem til sikrere anslag 
på det norske folks preferanser for verdsetting av helsetilstander både i behandlings-
og forebyggingskontekst. 

Hvilken verdi man setter på et statistisk leveår med full helse (et QALY) er ikke 
hovedpoenget, men at det brukes en felles referanseverdi. På det nåværende 
tidspunkt er dermed det viktigste 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 måte.

Verdien anvendes fortrinnsvis i CBA(M), men kan også anvendes i CUA som 
rapporterer netto pengenytte (NMB). Verdien kan for eksempel varieres med 
pluss/minus 50 % i sensitivitetsanalysen med en distribusjon som har kr. 500.000 
som forventningsverdi.

I Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser (FIN 2005 kapittel 
5.7) argumenteres det for at den relative prisen på miljøgoder vil tendere til å gå opp 
dersom senere generasjoner blir rikere enn oss. Det argumenteres for at en slik 
utvikling bør håndteres gjennom kalkulasjonsprisene, og ikke gjennom lavere 
kalkulasjonsrente (diskonteringsrate), og at dette i sum vil motvirke den lave vekten 
fremtidige generasjoner blir tillagt på grunn av diskonteringseffekten. På samme 
måte som for miljøgoder kan man tenke seg en slik inntektsjustering for liv og helse, 
og da spesielt for forebyggende tiltak som ofte har effekter som kommer langt frem i 
tid. I SSØ (2009) er det gjort en metodisk vurdering av samfunnsøkonomiske 
analyser av forebyggingstiltak hvor inntektsjustering nevnes som en mulighet. 

Anslått gjennomsnittlig vekst i disponibel realinntekt anbefales basert på St. meld 9 
(2008- 2009) Perspektivmeldingen 2009. Gjennomsnittlig disponibel realinntekt 
anslås der å vokse med 1,6 prosent per år i perioden fram til 2060. Dette anslaget 
kan endres når Finansdepartementet kommer med nye anslag på fremtidig 
inntektsutvikling.

I Helsedirektoratet (2007) anbefales det at man som utgangspunkt kan benytte en 
inntektselastisitet på 1, men at høyere inntektselastisitet kan vurderes dersom det 
finnes data for å underbygge det (jf. diskusjon i Folland 2007 og SSB 2010). Av 
hensyn til konsistens med anbefalingen om diskontering i CUA (jf 1.10 og 2.10) 
anbefales det å bruke en inntektselastisitet på 1,25. Forklaringen på dette er at en 
diskontering av helseeffektene på 4 prosent i CBA(M), sammen med en forventet 
årlig realinntektsvekst på 1,6 prosent og en inntektselastisitet på 1,25, gir samme 
vektlegging av helseeffekten som en diskontering av helseeffekten på 2 prosent i 
CUA.

                                           
6 SSBs nasjonalregnskapstall viser for eksempel at BNP per innbygger var 512 364 kr i 2010, jf. 
http://www.ssb.no/regnskap/  (lastet ned 18.05.2011). 
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Basert på SSBs anslag7 på faktisk realinntektsvekst fra 2005 til 2010 på ca. 11,8
prosent, og en anslått inntektselastisitet på 1,25, vil den myndighetsbestemte 
referanseverdien for anvendelse i CBA(M) være på ca. 574.000 2010-kroner.

For en CBA(M) er ikke en inntektsjustering noe som kommer i stedet for 
diskontering. Diskontering er begrunnet ut fra hensynet til prosjektrisiko, 
avkastningskrav/ressursenes alternativverdi mens inntektsjusteringen er begrunnet 
ut fra hensynet til at den relative verdien av liv og helse kan endre seg over tid 
avhengig av inntektsutviklingen. Inntektsjusteringen kommer derfor i tillegg til 
diskonteringen på 4 % (jf. punkt 1.10 og 2.10). Gitt en positiv realinntektsvekst vil en 
inntektsjustering være med på å redusere effekten av diskontering på helsegevinster 
som kommer langt frem i tid. 

Helsedirektoratets rapport om positive helseeffekter av fysisk aktivitet viser hvordan 
nåverdien av vunne leveår på grunn av fysisk aktivitet endres ved ulike grader av 
inntektsjustering og ulike diskonteringsrenter (Helsedirektoratet 2008). 

Usikkerheten knyttet til både inntektselastisiteten og fremtidig inntektsutvikling er stor 
og kan belyses i sensitivitetsanalysene. 

2.10 Diskontering

For å kunne sammenlikne og summere effekter som oppstår i ulike år, bør de årlige 
nytte- og kostnadsvirkninger omregnes til en nåverdi. 

For CUA kan standardanalysen utføres med diskonteringsrate på 2% for 
helseeffekter og 4% for kostnader. Dette fordi en CUA ikke har inntektsjustering som 
opphever noe av diskonteringseffekten på helseeffektene (jf. 1.9 og 2.9). 

For CBA(M) anbefales det som utgangspunkt å diskontere både helseeffekter og 
kostnader med den raten Finansdepartementet anbefaler, for tiden 4 prosent.

I sensitivitetsanalysen bør det vises hva diskonteringen har å si for resultatene. 

Hvorvidt man skal diskontere helseeffekter og kostnader likt eller ulikt er mye 
diskutert. Det er derfor positivt om analysen synliggjør hva ulike diskonteringsrater 
og tilnærminger til diskontering har å si for resultatene. National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE) i England 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). 

2.11 Modellering/ekstrapolering

I modelleringen integreres alle parametere som inngår i beregningen av tiltakenes 
kostnader, nytte og kostnadseffektivitet. For veiledning om god praksis for 
konstruksjon av beslutningsmodeller henvises det til andre kilder (se for eksempel 
                                           
7 SSBs anslag på husholdningenes realdisponible inntekt i tabellen Makroøkonomiske hovedstørrelsen 2001 til 
2014 på nettsiden http://www.ssb.no/vis/emner/08/05/kt/main.html (lastet ned 18.5.2011). 
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Briggs 2006, Philips 2004 og Drummond 2005).

Det er viktig med åpenhet rundt modellens struktur, parametere og antakelser. 
Modellens interne og eksterne validitet bør undersøkes og vurderes kritisk. Det bør 
legges til rette for re-analyser med andre parametere og antakelser dersom nye data 
eller praksis tilsier det.

I veilederen anbefales det at analysene utføres i et livsløpsperspektiv med QALYs 
som det anbefalte utfallsmålet. For å oppfylle disse anbefalingene vil det ofte være 
nødvendig å ekstrapolere både helseeffekter og kostnader. Ekstrapolering er en 
betydelig kilde til usikkerhet (se 2.12), og resultatenes sensitivitet i forhold til slike 
forutsetninger bør alltid utforskes i sensitivitets- og/eller scenarioanalyser. Med 
ekstrapolering menes:

1) Ekstrapolering av helseeffekter fra intermediære til harde endepunkter.
Sammenhengen mellom intermediære og harde endepunkter bør være godt 
dokumentert og det bør komme klart frem hvilke metoder og antakelser 
ekstrapoleringen er basert på.

2) Ekstrapolering av helseeffekter og kostnader ut over oppfølgingstiden fra kliniske 
studier eller andre kilder. Det anbefales derfor at det utføres scenarioanalyser 
hvor antakelsene om tiltakenes helseeffekter og kostnader i den ekstrapolerte 
fasen varieres i forhold til det som er antatt i standardanalysen.

Basert på tilgjengelig informasjon kan det i alternative scenarioer for eksempel antas 
1) at det er ingen helseeffekt av nytt tiltak i ekstrapolert fase (tidsrommet utover det 
som er dokumentert i kliniske forsøk), 2) at helseeffekten er den samme i 
ekstrapolert fase som ved slutten av studien og at den fortsetter på samme nivå, 
og/eller 3) at helseeffekten avtar/øker gradvis over tid.

2.12 Usikkerhet og sensitivitetsanalyser

Det er flere typer kilder til usikkerhet (Briggs 2001, Drummond 2005):
 Metodeusikkerhet: Dette vil typisk sett dreie seg om områder innen faget hvor det 

er metodologisk uenighet. 
   Parameterusikkerhet: Usikkerhet knyttet til de parametere som inngår i 

beslutningsmodellen, i form av stokastisk usikkerhet (førsteordens usikkerhet) 
som oppstår på grunn av tilfeldig variasjon og subjektiv usikkerhet (andreordens 
usikkerhet) som gjelder utilstrekkelig/mangelfull kunnskap. Parameterusikkerhet 
er typisk relatert til sannsynligheter for hendelser, kostnader, livskvalitetsvekter og 
behandlingseffekt. 

   Modell- eller strukturusikkerhet: Usikkerhet knyttet til de metoder og antakelser 
som brukes i beslutningsmodellen. For eksempel usikkerhet knyttet til
ekstrapolering og valg av hvilke helsetilstander som inngår i modellen. 

   Generaliseringsusikkerhet: Usikkerhet som oppstår når data i modellen er hentet 
fra en annen populasjon enn den tiltaket egentlig gjelder, for eksempel fra et 
annet land eller fra kliniske effektstudier når man egentlig analyserer klinisk 
praksis.

Usikkerhet undersøkes nærmere ved hjelp av sensitivitetsanalyser.
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Parameterusikkerhet anbefales kartlagt ved probabilistiske sensitivitetsanalyser 
(PSA). I en PSA defineres parametrenes fordelingsfunksjoner og forventningsverdier
i beslutningsmodellen. Parametertypen avgjør hvilken fordelingsfunksjon man bør 
velge og det er kun et lite antall typer distribusjoner som er relevante for bruk i PSA 
(Briggs 2006). Formen på fordelingen og forventingsverdien bør fortrinnsvis baseres 
på empiriske data, men kan også baseres på velbegrunnede antagelser om 
forventningsverdi og distribusjon. Resultatene kan presenteres som scatterplots av 
simuleringene vist på kostnadseffektivitetsplanet, ved bruk av kostnadseffektivitets-
akseptabilitetskurver (CEAC), som netto pengeverdi (NMB) eller som netto 
helsenytte (NHB). I en CUA kan resultatene presenteres med et vidt intervall rundt 
den myndighetsbestemte referanseverdien, jf. 1.9.5 og 2.9.5 (for eksempel mellom 
100.000 og 1.000.000 kr/QALY).

Deterministiske sensitivitetsanalyser (DSA) gjøres i form av en-veis, to-veis og 
flerveis terskel- og scenarioanalyser. DSA gir ikke et tilfredsstillende bilde av 
analysens samlede parameterusikkerhet og er derfor ikke den anbefalte metoden for 
å håndtere parameterusikkerhet. Men DSA kan være til hjelp for å analysere 
metodeusikkerhet, modell- og strukturusikkerhet og generaliseringsusikkerhet og til å 
gi et første inntrykk av hvilke parametere som har stor betydning for usikkerheten.

Dersom den helseøkonomiske analysen er utført som en del av en klinisk studie der 
både kostnadsdata og effektdata er samlet inn som del av den kliniske studien, kan 
usikkerhet håndteres ved hjelp av ulike statistiske metoder, se Glick (2007). 

Den forventede kostnaden knyttet til usikkerhet i beslutningsgrunnlaget avgjøres ikke 
bare av sannsynligheten for å fatte feil beslutninger (beslutningsusikkerhet), men 
også av konsekvensene av å ta feil. Når konsekvensene av å ta feil er små, 
reduseres den forventede kostnaden knyttet til usikkerheten, og motsatt når 
konsekvensene av å ta feil er store. Dette kan analysere gjennom Net Benefit-
analyser eller Expected Value of Perfect Information (EVPI).

Usikkerhet er ikke det samme som variasjon eller heterogenitet som dreier seg om 
kjente forskjeller, for eksempel hvordan en variabel varierer med individuelle 
kjennetegn som kjønn og alder. Slike kjente forskjeller innad i en populasjon bør 
vurderes inkludert i beslutningsmodellen i form av sub-populasjoner. Sub-
gruppeanalyser kan være til hjelp til å dokumentere for hvilke sub-populasjoner det 
nye tiltaket er mest kostnadseffektivt.

2.13 Presentasjon av metode og resultat

Sjekklisten i tabell 2.4 kan være til hjelp for å vurdere om analysen gir relevant 
informasjon relatert til tre primære prioriteringshensynene alvorlighetsgrad, nytte og 
kostnadseffektivitet. Mange negative svar på spørsmålene i tabellen kan være en 
indikasjon på at analysen ikke gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Resultatene 
bør presenteres slik at leseren får oversiktlig informasjon om alle vesentlige 
underliggende antakelser, metoder og kilder som ligger til grunn for resultatene. 
Sensitivitetsanalysene spiller en sentral rolle i rapporteringen av
kostnadseffektiviteten. Scenarioanalysene er viktige supplement til 
standardanalysen. 
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Tabell 2.4. Sjekkliste for hvorvidt analysen gir informasjon relatert til de tre primære 
prioriteringshensynene.

Prioriteringshensyn Hvilken informasjon?

Alvorlighetsgrad

Hva er alvorlighetsgraden 
av den aktuelle 
helsetilstanden det nye 
tiltaket retter seg mot?

- Er alvorlighetsgraden ved målgruppens helsetilstand og prognose 
beskrevet? (Kapittel 1.2, 2.2 og vedlegg 3)
- Er alvorlighetsgraden beskrevet også for ulike sub-grupper innad i 
målgruppen?
- Er eventuelle andre prioriteringshensyn beskrevet? (f.eks redusert 
potensial for helseforbedring)

Nytte

Gir det nye tiltaket en 
helsegevinst (positiv 
helseeffekt) sammenlignet 
med dagens praksis/tiltak?

- Er det gjort systematiske søk etter tiltakenes helseeffekter og data om 
personlig verdsetting av helsetilstander? Er alle parametere (med 
distribusjoner) og antakelser som inngår i beregningen av tiltakenes 
helseeffekter rapportert på en transparent måte og med 
kildehenvisninger (1.7 og 2.7)?
- Fremkommer det hvor mange QALYs det nye tiltaket gir 
sammenlignet med dagens praksis/tiltak? Og hvor mange leveår?
- Er det vurdert hvordan valg av generisk MAU-instrument eller annen 
metode for verdsetting påvirker resultatene? 
- Er eventuelle helseeffekter for pårørende inkludert i analysen eller 
beskrevet separat? (1.5 og 2.5)
- Er det gjort rede for antakelser om ekstrapolering av helseeffekter i 
standardanalysen og i alternative scenarioer (1.11 og 2.11)?
- Fordeler helseeffektene seg ulikt innad i målgruppen? Er det gjort 
egne sub-gruppeanalyser på helseeffektene for relevante sub-grupper
(1.1 og 2.1)?

Kostnader

Hva er merkostnaden /
besparelsen med det nye 
tiltaket sammenlignet med 
dagens praksis/tiltak

- Er alle parametere som inngår i beregningen av tiltakenes kostnader 
rapportert på en transparent måte og med kildehenvisning? Er 
enhetspriser og mengder rapportert separat? (1.9 og 2.9).
- Er kostnader og budsjettimplikasjoner presentert for ulike aktører (1.5 
og 2.5, samt vedlegg 1)?
- Er kostnader rapportert uten produksjonsendringer i 
standardanalysen (2.9.2)?
- Er resultatene rapportert uten andre helsetjenestekostnader i vunne 
leveår i standardanalysen (2.9.3)?

Kostnadseffektivitet

Sentralt spørsmål (CUA):
Hva er kostnaden pr 
vunnet QALY ved det nye 
tiltaket sammenlignet med 
dagens praksis/tiltak?

- Er det brukt relevante indikatorer som mål på kostnadseffektivitet og 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet (jf. vurdering av restriksjoner i 
vedlegg 1)?
- Fremkommer det hvilke parametere og antakelser som er av størst 
betydning for kostnadseffektiviteten?
- Er resultatene rapportert for ulike sub-grupper av en målgruppe for å 
identifisere hvor tiltaket er mest kostnadseffektivt?
- Er det utført probabilistiske sensitivitetsanalyser hvor resultatene av 
standardanalysen og alternative scenarioer er presentert som 
scatterplot i kostnadseffektivitetsplanet, CEAC-kurver, tornadodiagram, 
net benefit analyser?
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3 Ord l i s te /Sen t ra le  beg reper

Allokeringseffektivitet betyr både at tiltaket er kostnadseffektivt og at ressursene 
som anvendes til tiltaket ikke vil kunne gi større samlet personlig nytte ved alternativ 
anvendelse. Se også effektivitet.

Alternativkostnad. Innsatsfaktorenes (ressursenes) verdi i beste alternative 
anvendelse.

Alvorlighetsgrad. Grad av helsetap i forhold til gjennomsnittlig, god helse. 
Alvorlighetsgrad kan være et kjennetegn ved (a) en helsetilstand eller (b) en 
prognose. Alvorlighetsgraden ved en helsetilstand på et tidspunkt kan måles som 
dens avstand fra den gjennomsnittlige befolkningsverdien for personer med samme 
alder og kjønn. I alvorlighetsgrad for en prognose spiller både tap av helserelatert 
livskvalitet og tap av leveår inn. Alvorlighetsgraden for en prognose kan for 
eksempel uttrykkes i form av det forventede QALY-tapet i forhold til et forventet 
gjennomsnittlig livsløp for den aldersgruppen individet/gruppen tilhører.

Deterministisk sensitivitetsanalyse (DSA). En metode for sensitivitetsanalyse 
hvor en eller flere parametere varieres samtidig som resten av parameterne holdes 
konstant. Kan brukes for å validere beslutningsmodellen og undersøke andre typer 
usikkerhet en parameterusikkerhet. Utføres som scenarioanalyser og 
terskelanalyser. Se også sensitivitetsanalyse.

Direkte verdsetting. Nytten av helsetilstander kan måles direkte ved hjelp av tre 
primærmetoder:
i) Direkte skalering, dvs. innplassering av tilstander på visuell analog skala eller 

skala med nummerisk inndeling.
ii) Spørsmål om hypotetisk villighet til å ofre sikkerhet for overlevelse for å slippe 

tilstandene (”standard gamble”).
iii) Spørsmål om hypotetisk villighet til å ofre levetid for å slippe tilstandene (”time 

trade-off”).

Effektivitet. Forholdet mellom ressursinnsats og måloppfyllelse/resultat. 
Effektivitet inndeles ofte i teknisk effektivitet, kostnadseffektivitet, og 
allokeringseffektivitet. Som mål på effektivitet i økonomiske analyser brukes både 
kostnadseffektivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Ekstrapolering. Beregning av verdier som ligger utenfor en serie verdier som man 
allerede kjenner. I beslutningsmodeller er det to typer ekstrapolering som er aktuelle 
1) ekstrapolering av helseeffekter fra ulike risikofaktorer, for eksempel blodtrykk, til 
harde endepunkter (for eksempel død av hjerteinfarkt eller andre definerte hendelser 
som samlet sett er med på å generere det endelige utfallsmålet av interesse 
(QALYs) og 2) ekstrapolering av helseeffekter og kostnader ut over oppfølgingstiden 
man har data for fra kliniske studier. Begrepet ekstrapolering er beslektet med 
interpolering, som er å beregne verdier som ligger mellom en serie verdier man 
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kjenner, for eksempel ulike regresjonsteknikker.

Fordelingsvirkninger. Hvordan virkninger av et tiltak fordeler seg på ulike 
individer/grupper. 

Første- og andreordens prioriteringsbeslutning. Begrepene stammer fra Lønning 
2 (NOU 1997:18) og begrepene er videreført i denne veilederen. 
Førsteordensbeslutninger er overordnede beslutninger om budsjettrammer og 
kapasitet, hva som skal tilbys i den norske helsetjenesten. Andreordensbeslutninger 
gjelder den individuelle tildeling av helsetjenester. 

Multi-Attribute Utility Instrument (Generisk MAU-instrument). Et felles (generisk) 
måleinstrument for å angi verdien av helsestilstander på tvers av 
diagnoser/sykdommer til bruk i QALY-beregninger. Instrumentene beskriver 
helsetilstander i form av skårer på et sett av ulike dimensjoner ved helse 
(helseprofil). Det generiske MAU-instrumentet 15D har for eksempel femten 
helserelaterte dimensjoner med fem nivåer i hver dimensjon. En helseprofil utgjør da 
et sett med skårer på hver av de 15 dimensjonene. Se indirekte verdsetting. 

Helsegevinst. Positiv helseeffekt.

Helsetilstand. Symptomer og funksjonsnivå på et gitt tidspunkt eller tidsrom.
Omfatter forhold vedrørende helse og sykdom hos et individ, en befolkningsgruppe 
eller en hel befolkning.

Helseeffekt. Virkning av hendelser eller tiltak i form av endring i helsetilstand
og/eller prognose. Endring i helsetilstand og/eller prognose kan måles som endring i 
biologiske, funksjonsmessige, symptommessige enheter og levetid før og etter tiltak. 
Virkningen omtales da som effekt. Helseeffekt kan også måles som differansen 
mellom personlig verdsetting av helsetilstandene før og etter tiltak, på en skala fra 
null (likeverdig med død) til én (full helsemessig livskvalitet).  Dette kalles 
”subtraksjonsmetoden”.  Helserelatert livskvalitet angitt på null-én skalaen, 
multiplisert med gevinstens varighet, brukes som en indikator på størrelsen av en 
helsegevinst over tid (i ett individ). Måleenheten er friske leveår, uttrykt som vunne 
QALYs. Virkningen kan da omtales som nytte fordi den inneholder et element av 
individuelle preferanser for helsetilstander. Se for øvrig egne punkter om nytte, 
direkte verdsetting, indirekte verdsetting og kvalitetsjusterte leveår.  

Helsetiltak. Tiltak som primært iverksettes for å oppnå helsegevinst. Omfatter både 
organisering, diagnostisering, behandling (kurativ og palliativ) og forebygging. 
Helsetiltak kan være både individrettede og befolkningsrettede.

Helserelatert livskvalitet. En definisjon av livskvalitet som tar inn over seg at
livskvalitet er et større og mer omfattende begrep enn det som er helserelatert og 
som inngår i QALYs. De generiske MAU-instrumentenes deskriptive systemer 
forsøker for eksempel å beskrive noen sentrale dimensjoner ved det man kaller 
helserelatert livskvalitet, som i hovedsak handler om grad av fysisk og psykisk 
funksjonsevne, opplevelse av smerter og angst og evnen til å utføre daglige 
aktiviteter (f.eks arbeid, husarbeid, påkledning). 



38

Helseøkonomisk analyse. En økonomisk evaluering av tiltak i helsesektoren. Både 
CUA, CEA, CVA og CBA(M) kan utføres på tiltak i helsesektoren, men den 
førstnevnte analysemetoden er mest vanlig.  

Indirekte verdsetting. Helsetilstandsverdier kan måles indirekte ved hjelp av 
generiske Multi Attribute Utility Instruments (MAU-instrumenter), som for eksempel 
EQ-5D, Health Utilities Index (HUI) eller 15-D. MAU-instrumentenes helseprofiler (se 
eget punkt) ”oversettes” til verdier på null-én-skalaen (hvor 0 er død og 1 er full 
helse) ved hjelp av tabeller eller formler (tariffer) som følger instrumentene. Det er 
denne delen av verdsettingen som omtales som indirekte verdsetting. Tariffen er 
som oftest basert på et representativt utvalg av befolkningens preferanser knyttet til 
et sett med teoretiske helsetilstander ved direkte ex-ante verdsetting.

Inkrementell kostnadseffektivitetetsbrøk (ICER). I en CUA eller CEA er den 
inkrementelle kostnadseffektivitetsbrøkens teller forskjellen i kostnader og brøkens 
nevner er forskjellen i nytte/effekt mellom tiltakene som sammenlignes. IKER-verdier 
illustreres best i kostnadseffektivitetsplanet eller i tabeller. Dersom et tiltak har 
høyere kostnader og lavere helsegevinster enn sammenligningsalternativet sier man 
at det er dominert. IKER-verdien angir som oftest en størrelsesorden på 
merkostnaden ved et nytt tiltak i forhold til den økte helsegevinsten (kostnad per 
vunnet QALY eller kostnad per vunnet leveår). 

Kostnad-effekt-analyse (CEA). I en CEA uttrykkes helsegevinster i naturlige 
enheter, for eksempel vunne leveår eller sparte liv. Kostnad-effekt-forholdet er et mål 
på kostnadseffektivitet.

Kostnad-per-QALY-analyse (CUA). I en CUA uttrykkes helsegevinster i vunne 
QALYs ved hjelp av personlig verdsetting av helsetilstander. Kostnad-QALY-
forholdet er et mål på kostnadseffektivitet. Kostnadseffektivitetsbrøken kan regnes 
om til enten kroner eller QALY med bruk av en myndighetsbestemt referanseverdi 
for den monetære verdien av en vunnet QALY. Det første kalles netto pengeverdi 
(NMB) og det siste netto helsenytte (NHB).

Kostnad. Begrepet kostnad anvendes i samfunnsøkonomiske analyser med 
betydningen alternativkostnad. Dvs. som innsatsfaktorenes (ressursenes) verdi i 
beste alternative anvendelse.

Kostnadseffektivitet. Forholdet mellom kostnader og effektstørrelse. Økonomiske 
evalueringer sammenligner ulike tiltaks forventede kostnader og effekter og tiltakene 
graderes som mer eller mindre kostnadseffektive i forhold til hverandre. Et tiltak kan 
altså ikke være kostnadseffektivt i seg selv, kun relativt til et alternativ. Og det 
eksisterer ingen terskelverdi med tilhørende beslutningsautomatikk relatert til 
begrepet kostnadseffektivitet i Norge. Se også inkrementell kostnadseffektivitetsbrøk 
(ICER), terskelverdi og myndighetsbestemt referanseverdi..

Kostnadsminimeringsanalyse er et spesialtilfelle hvor det kun er kostnadene ved 
ulike tiltak som sammenlignes. I en slik analyse antas det tiltakene å ha likeverdig
effekt og målet med analysen er å identifisere alternativet med lavest kostnader.

Kostnad-verdi-analyse (CVA) En analyseform hvor kostnader sammenlignes med 



39

samfunnets verdsetting når det tas hensyn til både (a) kostnadseffektivitet og (b) 
fordeling mellom grupper med ulik alvorlighetsgrad og potensiale for helse. Den 
samfunnsmessige verdsettingen av et tiltak anslås – som ved konvensjonell QALY-
beregning – ved at man ser på summen av helsegevinster over berørte personår. 
Men vektingen av helsegevinstene målt i QALYs er annerledes enn den er for en 
CUA, i og med at CVA tar hensyn til ulikheter i alvorlighetsgrad og helsepotensialer. 
Se eget punkt for samfunnets verdsetting og verdsettingsmetoden person trade off. 

Kvalitetsjustert leveår (QALY). Et generisk (felles) mål på helsegevinst hvor både 
helserelatert livskvalitet og levetid inngår. Helserelatert livskvalitet angitt på null-én 
skalaen, multiplisert med gevinstens varighet, brukes som en indikator på størrelsen 
av en helsegevinst over tid (i ett individ). Måleenheten er friske leveår, uttrykt som 
vunne kvalitetsjusterte leveår/QALY. En QALY tilsvarer ett år i full helse 
(helserelatert livskvalitet lik 1). To år med en helserelatert livskvalitet på 0,5 gir også 
1 QALY. 

Kvalitetsjustert forventet gjenværende levetid (QALE). Forventet gjenværende 
helse og levetid målt i QALYs. Her definert for gjennomsnittspopulasjonens 
helserelaterte livskvalitet og forventede gjenværende levetid. 

Monetær Nytte-kostnadsanalyse8 er det samme som ”cost-benefit-analysis” 
(CBA). Helsegevinsten verdsettes her i monetær verdi (kroner). Man kan skille 
mellom to former for monetære nytte-kostnadsanalyser ut fra kilden til den 
monetære verdsettingen. Tradisjonelt har begrepet vært brukt om analyser hvor 
nytten av en helsegevinst måles ved samlet individuell monetær verdsetting. CBA 
kan imidlertid også baseres på en myndighetsbestemt referanseverdi på en QALY, 
som omtales i veilederen som CBA(M).

Monetær verdsetting. Personlig verdsetting (nytte) av livskvalitets- eller 
levetidsgevinster målt i pengemessige enheter. Dette kan gjøres basert på
hypotetiske valg/spørsmål om betalingsvillighet for å oppnå ulike helsetilstander eller 
levetidsgevinster, herunder betalingsvillighet for å redusere risiko for død, eller 
basert på faktiske valghandlinger. Personlig verdsetting vil kunne variere i betydelig 
grad fra individ til individ. Gjennomsnittet av ulike individers personlige verdsetting i 
representative utvalg brukes ofte som en indikator på befolkningens verdsetting. 

Myndighetsbestemt referanseverdi for en QALY. I samfunnsøkonomiske 
analyser (monetær nytte-kostnadsanalyse, CBA(M)) anvendes økonomisk 
verdsetting av helseeffekter i enheter som liv, leveår og kvalitetsjusterte leveår
(QALY) på samme måte som verdsetting av andre velferdseffekter. Slike verdier er 
ofte begrunnet ut fra preferanse-/betalingsvillighetsstudier for redusert risiko, men 
kan også begrunnes ut fra bærekraftshensyn og størrelsen på brutto 
nasjonalprodukt (BNP). En myndighetsbestemt referanseverdi for en QALY anvendt 
i en CBA(M) vil være til hjelp til å gi en vurdering av om nytten av et helsetiltak er 

                                           
8 Nytte-kostnads-analyse, eller kost-nytte-analyse, er betegnelser som ofte brukes uspesifikt i helsevesenet og 
helseøkonomi, dvs. som generelle betegnelser på økonomisk evaluering. I samfunnsøkonomi, og i 
samfunnsøkonomiske veiledere for andre områder enn helse, betyr nytte-kostnadsanalyse det samme som cost-
benefit-analysis (CBA). Hvor man skal sette bindestrek i metodebetegnelsene er til en viss grad en smakssak. 
Det er her brukt ”monetær nytte-kostnadsanalyse” om CBA. Dette er omtrent den samme norske 
metodebetegnelsen som brukes i FIN (2005), men ”monetær” er lagt til for å presisere at dette er en spesifikk 
metodebetegnelse og ikke en generell betegnelse for økonomisk evaluering.
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større enn kostnadene og om tiltaket dermed kan anses å være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men en myndighetsbestemt referanseverdi for en 
QALY er ingen terskelverdi med tilhørende beslutningsautomatikk. Dette fordi alle 
helsetiltak i tillegg til samfunnsøkonomisk lønnsomhet (kostnadseffektivitet) også 
skal vurderes opp mot alvorlighetsgradkriteriet, eventuelle andre prioriteringshensyn, 
fordelingsvirkninger og opp mot andre relevante tiltak for den aktuelle målgruppen.

Netto helsenytte (NHB). En omskrivning av den inkrementelle 
kostnadseffektivitetsbrøken ved bruk av en definert verdi på en kostnad per vunnet 
QALY (λ), også omtalt som terskelverdi. NHB = ∆E – (∆C/λ) > 0. For at NHB skal bli 
positiv må helsegevinsten (∆E) være større enn det å investere de samme 
ressursene (∆C) i et sammenligningsalternativ med en inkrementell 
kostnadseffektivitetsratio på λ. I en CUA kan resultatene presenteres som en 
funksjon av ulike verdier på λ.

Netto pengeverdi (NMB). En omskrivning av den inkrementelle 
kostnadseffektivitetsbrøken ved bruk av en definert verdi på en kostnad per vunnet 
QALY (λ), også omtalt som terskelverdi. NMB = λ*∆E – ∆C > 0. For at NMB skal bli 
positiv må produktet av helsegevinsten (∆E) og λ, det vil si pengeverdien av den 
inkrementelle helsegevinsten, være større enn merkostnadene (∆C). I en CUA kan 
resultatene presenteres som en funksjon av ulike verdier på λ. 

Nytte (helsemessig) av et tiltak. Med helsemessig nytte9 menes 1) preferansen for 
helsetilstander, og 2) preferanser for endringer i helsetilstander. I betydning 1) kan 
man skille mellom det å være i en gitt helsetilstand og det å verdsette den. I 
betydning 2 kan man skille mellom størrelsen på en helseeffekt og verdsettingen av 
den. Konvensjonelle QALY-beregninger er basert på bruk av 1) ved bruk av 
substraksjonsmetoden og under strenge betingelser om tidspreferanser og 
aggregering av personlig verdsetting av helsetilstander. Videre kan det skilles 
mellom individets verdsetting (personlig nytte) og samfunnets verdsetting 
(samfunnets nytte). Se direkte egne punkter for direkte verdsetting, indirekte 
verdsetting og QALYs. 

Nytte-kostnadsanalyse. Se monetær nytte-kostnadsanalyse. 

Parameter. Her anvendt som en fellesbetegnelse på alle størrelsene som inngår i 
analysen og modelleringen (for eksempel kostnader, overgangssannsynligheter, 
risikoreduksjoner og data om personlig verdsetting av helsetilstander). 

Personlig verdsetting av helsetilstander og helsegevinster. Kan utføres med 
direkte metoder (se direkte verdsetting) og indirekte metoder (se indirekte 
verdsetting). Personlig verdsetting kan skje på tre ulike tidspunkter. 
i) Forut for sykdom. Dette kalles ex ante verdsetting.
ii) Ved sykdom, forut for behandling. Verdsetting uttrykker da ønsker om 

behandling gitt sykdom og kan kalles behovsbasert verdsetting. Denne 

                                           
9 I vanlig språkbruk betyr helsemessig nytte det samme som helsetiltakets effekt. Disse kan oppsummeres i 
bedring i livslengde eller livskvalitet slik det er gjort i prioriteringsforskriften. Innenfor økonomien har begrepet
nytte en mer presis betydning som preferansen for eller ønskeligheten av en effekt eller et utfall. Det er denne 
siste betydningen som er brukt i denne veilederen.
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avhenger av pasienters personlige forutsetninger, herunder deres alder, om 
de har kronisk sykdom eller funksjonshemming, hvor behandlingsbare deres 
helseproblemer er og om de befinner seg i en terminal fase.

iii) Etter behandling. Dette kan kalles erfaringsbasert verdsetting.

Prioriteringshensyn. Forhold samfunnet ønsker å vektlegge ved fordeling av gitte 
ressurser på ulike individer/grupper. De primære prioriteringshensynene i 
helsesektoren er alvorlighetsgrad, effekt/nytte og at de forventede kostnadene står i 
et rimelig forhold til tiltakets effekt/nytte (kostnadseffektivitet). Prioriteringshensynene 
er relative i forhold til hverandre.10 F. eks vil kravet til nytte eller kostnadseffektivitet 
kunne være lavere hvis alvorlighetsgraden er høy. Se også verdigrunnlaget for 
prioritering. 

Prognose. Forventet framtidig helse og levetid. Spesifiseres for en bestemt 
livssituasjon og et bestemt intervensjonsnivå.

Probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA). En form for sensitivitetsanalyse hvor 
det angis distribusjoner for de usikre parametrene for å utføre Monte Carlo 
simuleringer. Utfallet av simuleringen er et uttrykk for den totale 
parameterusikkerheten som er knyttet til sammenlikningen av de ulike tiltakenes 
kostnader og helseeffekter/nytte. Resultatene presenteres ofte som scatterplots på 
kostnadseffektivitetsplanet, CEAC-kurver, tornadodiagrammer, NHB eller NMB. Se 
også sensitivitetsanalyse.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Forholdet mellom kostnader og den samlede 
nytten (inkludert personlig verdsetting av helsetilstander angitt i kroner) utrykker et 
tiltaks samfunnsøkonomiske lønnsomhet. At et helsetiltak betegnes som 
samfunnsøkonomisk lønnsomt betyr både at tjenesten bidrar til effektiv ressursbruk
og at ressursene som anvendes til tiltaket ikke vil kunne gi større samlet personlig 
nytte ved alternativ anvendelse (allokeringseffektivitet). I vanlig språkbruk er 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet graderbart. Det vil si at tiltak betegnes som mer 
eller mindre samfunnsøkonomisk lønnsomme i forhold til hverandre.

Samfunnsøkonomisk analyse. Samme som økonomisk evaluering utført i et 
samfunnsperspektiv. Tradisjonelt refererer begrepet seg til analysemetoden nytte-
kostnadsanalyse (CBA), men kan også brukes om CUA og CVA. 

Samfunnets verdsetting av helsegevinster (for enkeltindivider eller grupper). 
Samfunnsmessig verdsetting av helsegevinster når flere ulike prioriteringshensyn 
inkluderes, kan måles ved følgende metoder:

i) prospektivt ved hjelp av hypotetiske spørsmål om antallsekvivalens (”person 
trade-off”),

                                           
10 I offentlige dokumenter er prioriteringshensynene vanligvis referert til som ”’alvorlighetsgrad, nytte og 
kostnadseffektivitet” (se innledningen om helsevesenets verdigrunnlag). Det er da ofte ikke gjort et klart skille 
mellom tiltakets effekt og tiltakets nytte. Videre er kostnadseffektivitet nevnt (hvorvidt ”de forventede kostnadene 
står i et rimelig forhold til tiltakets effekt”), mens det like viktige spørsmålet om hvorvidt kostnadene står i et 
rimelig forhold til alvorlighetsgrad ikke er nevnt. For å konkretisere og muliggjøre en operasjonalisering av 
prioriteringshensynene, er det i denne veilederen lagt vekt på å gi presise definisjoner av effekt, nytte og 
(kostnads)effektivitet. For eksempel er nytte i en økonomisk analyse å forstå som verdsetting av effekten. Disse 
definisjonene er både i samsvar med økonomisk teori og praksis, og med helsevesenets verdigrunnlag. 
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ii) prospektivt ved hjelp av hypotetiske spørsmål om betalingsvillighet (i 
pengemessige enheter) for tiltak som også har helseeffekt for andre enn 
individet selv, eller 

iii) retrospektivt ved estimering av implisitt verdsetting basert på faktiske 
(politiske) besluttede og iverksatte helsetiltak der ulike prioriteringshensyn 
fortrinnsvis er synliggjort og eksplisitt veid mot hverandre. 

Scenarioanalyser. Alternative analyser hvor en eller flere sentrale parametere eller 
antakelser endres for å representere ulike fremtidige utviklingsbaner/forløp. 

Sensitivitetsanalyse. En analyse av i hvor stor grad usikkerhet i parametere 
påvirker resultatene og konklusjonene i den økonomiske evalueringen. Se også 
probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA) og deterministisk sensitivitetsanalyse 
(DSA).

Terskelverdi. Et begrep anvendt i tilknytning til helseøkonomiske analyser som 
beregner kostnadseffektivitet. Det eksisterer ingen terskelverdi med tilhørende 
beslutningsautomatikk i Norge. Se myndighetsbestemt referanseverdi.

Usikkerhet. At noe er ukjent pga manglende kunnskap eller resultat av tilfeldige 
prosesser. Usikkerhet er ikke det samme som variasjon eller heterogenitet som 
dreier seg om kjente forskjeller, f. eks hvordan en variabel varierer med 
pasientkjennetegn som kjønn og alder. Det finnes flere kilder til usikkerhet i 
helseøkonomiske analyser (parameterusikkerhet, metodologisk usikkerhet, 
generaliserbarhet). Se også sensitivitetsanalyse. 

Verdigrunnlaget for prioritering i helsesektoren. Med verdigrunnlaget for 
prioritering menes de overordnede prinsipper for prioritering som er å finne i en 
rekke norske veiledere, lover, forskrifter, lovforarbeider, norske offentlige 
utredninger, stortingsmeldinger og proposisjoner og behandling av disse i 
stortingetskomiteer. Noen sentrale kilder er Lønning 1 (NOU 1987:23), Lønning 2 
(NOU 1997:18), St.meld nr. 26 (1999-2000) Om verdier for den norske 
helsetjenesten, Prioriteringsforskriften til lov om pasientrettigheter og Grundutvalget 
(NOU 1997:7).

Økonomisk evaluering11. En komparativ analyse av ulike tiltaks samlede 
(forventede) kostnader og konsekvenser. Dersom den økonomiske evalueringen 
utføres i et samfunnsperspektiv kan den omtales som en samfunnsøkonomisk 
analyse.

                                           
11 Evaluering er her primært ment som en vurdering som gjøres i forkant (ex ante), men evaluering kan også 
finne sted underveis og etter at tiltak er iverksatt (ex post). Dette er en begrepsbruk som er i samsvar med 
Finansdepartementets VeiIeder til gjennomføring av evalueringer (FIN 2005b).   
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Ved legg 1.  I n d i k a t o r e r  p å  
k o s t n a d s e f f e k t i v i t e t 12/ s a m f u n n s ø k o n o m i s k  l ø n n s o m h e t

I veilederens kapittel 1 anbefales følgende indikatorer på kostnadseffektivitet i 
helseøkonomiske analyser hvor ulike helsetiltaks kostnader og konsekvenser 
sammenliknes: 

 CBA(M): Netto nytte (netto nåverdi, NN) og netto nytte pr. budsjettkrone (NNB) 
 CUA: Inkrementell kostnadseffektivitetsbrøk (ICER), Netto pengeverdi (NMB) og 

NMB per budsjettkrone. 

Indikatorene NN og NNB som anvendes i CBA(M) er i prinsippet de samme som 
NMB og NMB per budsjettkrone som anvendes i CUA. Dette gjelder selvfølgelig kun 
dersom de samme sammenligningsalternativene, virkningene og kostnadene inngår 
i analysene. Om en skal anvende NN og NMB (og ICER) eller NNB og NMB per 
budsjettkrone vil være avhengig av hvilke restriksjoner som gjelder mellom de 
tiltakene som skal vurderes og prioriteres. 

Hvis tiltakene ikke er gjensidig utelukkende, for eksempel gjelder ulike 
pasientgrupper/populasjoner og en har budsjettrammer til at en kan gjennomføre 
flere av disse, vil NNB og NMB per budsjettkrone være riktige indikatorer. Da 
rangerer man tiltakene per enhet innenfor budsjettrammen. Men hvis tiltakene er 
gjensidig utelukkende, for eksempel gjelder samme pasientgruppe/populasjon og en 
ikke kan gjennomføre mer en ett (en behandling om gangen), vil NN og NMB være 
riktige indikatorer. Da rangerer man tiltakene etter netto nåverdi, men må fortsatt 
holde seg innenfor budsjettrammen. Dersom antall prosjekter og restriksjoner er 
stort, kan det være hensiktsmessig å benytte lineære programmeringsteknikker for å 
utføre beregningen (jf. FIN 2005)  

Her gis først en påminnelse om krav til effektiv ressursbruk og at det er flere 
prioriteringshensyn i helsesektoren enn effektivitet. Deretter vises med eksempler 
hvorfor indikatorene på effektivitet som brukes i CBA(M) og CUA i prinsippet kan 
anses som å være sammenfallende og hvordan dette anses som et steg i retning av 
metodisk konsistens og konsensus. 

1. Krav om effektiv ressursbruk, men også andre prioriteringshensyn 

Utgangspunktet for at det i Utredningsinstruksen (FAD 2007) stilles krav til 
gjennomføring av økonomiske analyser i et samfunnsperspektiv som grunnlag for 
prioritering og fremme av effektiv ressursbruk, er det grunnleggende faktum at 
ressursene som står til rådighet for offentlige investeringer og tiltak er begrenset. 

                                           
12 I FIN (2005) omtalt som lønnsomhetsindikatorer. Begrepet lønnsomhetsindikatorer og samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet er lite anvendt i helseøkonomiske miljøer i Norge som i stedet bruker begrepet kostnadseffektivitet. 
De primære prioriteringshensynene i helsesektoren omtales da også ofte som alvorlighetsgrad, nytte og 
kostnadseffektivitet. 
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Konsekvensene av dette er at det må prioriteres blant lønnsomme tiltak/prosjekter 
som kunne bidratt i form av økt nytte/velferd til befolkningen fordi ikke alle kan 
realiseres. Bindende budsjettrammer er altså en restriksjon som gjelder all offentlig 
ressursbruk og alle tiltaksanalyser. En annen vanlig restriksjon er at tiltak/prosjekter 
er gjensidig utelukkende. Dette betyr at bare ett av disse kan iverksettes og man står 
altså ikke fritt til å kombinere hele, eller deler av, prosjekter.

De indikatorer på kostnadseffektivitet som nevnes her vil aldri kunne bli de eneste 
kriteriene som inngår i prioriteringsbeslutninger og rangering av tiltak. 
Alvorlighetsgraden av målgruppens helsetilstand, fordelingsvirkninger og andre 
prioriteringshensyn må tas hensyn til i den endelige prioriteringen og rangeringen av 
tiltak. Ulike restriksjoner vil påvirke en rangering av tiltak etter kostnadseffektivitet. 

2. Indikatorer på (kostnads)effektivitet i CBA(M)

Gitt at en skal prioritere mellom ulike tiltak og budsjettrestriksjoner er eneste 
restriksjon, skal man iht. FIN (2005) anvende netto nytte pr budsjettkrone (NNB) som 
lønnsomhetsindikator13. Men dersom det eksisterer andre restriksjoner, for eksempel 
at tiltakene i tillegg er gjensidig utelukkende, er også netto nytte (netto nåverdi, NN) 
nødvendig informasjon for å kunne sette sammen en tiltakspakke som gir god
samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektiv ressursbruk (jf. for eksempel NOU 
1998:16, boks 3.1).

NN angir (den økonomiske) nåverdien av nytten av et tiltak minus nåverdien av 
kostnader. 

For en CBA(M) kan NN og NNB uttrykkes slik:

 Netto nytte (netto nåverdi, NN) = (∆P+∆E*λ) - ∆C 

 Netto nytte per budsjettkrone (NNB) = NN / ∆Cb 

I disse uttrykkene (og uttrykkene for CUA-indikatorer under) er:
- ∆E er endring i helseeffekt målt i QALYs. 
- λ er en myndighetsbestemt økonomisk referanseverdi per effektenhet (her
kr/QALY), 
- ∆P er eventuelle produksjonsendringer sammenliknet med et annet tiltak
- ∆C er endring i kostnader sammenliknet med et annet tiltak 
- ∆Cb er den del av ∆C som utgjør endring i offentlige budsjetter (nye tiltak vil 
vanligvis ha en ekstra kostnad og det kan dermed oppstå netto økt offentlig 
finansieringsbehov ekskludert skattekostnad), 

I følge FIN (2005) er et prosjekt samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom alle 
virkningene er med i beregningen og prosjektet har en netto nåverdi som er positiv 
(større enn 0). I praksis betyr dette at tiltaket har høyere avkastning enn 
kalkulasjonsrenten.  

Tolkningen av NNB avhenger av fortegnet på telleren og nevneren. I figur 1
                                           
13 Det er dette begrepet som anvendes i FIN (2005). 
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sammenliknes et nytt tiltak med dagens praksis. Dersom det nye tiltaket gir netto 
nytte som er større enn null og samtidig en budsjettbesparelse ved at ∆Cb < 0 bør 
det nye tiltaket gis høy prioritet (gitt at målgruppen har en alvorlig helsetilstand (jf. 
veilederens kapitler, 1.1, 1.2, 2.1 og 2.2.) Dersom det nye tiltaket gir negativ netto 
nytte i forhold til dagens praksis og økt budsjettutgift bør det gis lav prioritet. I mange 
tilfeller vil det nye tiltaket gi økt budsjettutgift og positiv nettonytte. I slike tilfeller er 
det et sentralt spørsmål hvor mye mer man er villig til å betale for den ekstra nytten, 
og hvorvidt man kunne fått større nytte ved å investere pengene i andre tiltak i 
helsesektoren eller i andre sektorer.  

Figur 1. Sammenligning av et nytt tiltak med dagens praksis. På aksene er netto nytte (NN) 
og tiltakskostnaden (som endring i offentlige budsjetter, ∆Cb). Forholdet netto nytte per 
budsjettkrone er da en viktig størrelse for prosjektevaluering. 

3. Indikatorer på kostnadseffektivitet i CUA 

I CUA brukes den inkrementelle kostnadseffektivitetsbrøken (incremental cost 
effectiveness ratio, ICER), netto (helse)nytte (net health benefit, NHB) og netto 
pengeoverskudd (net monetary benefit, NMB) som indikatorer på 
kostnadseffektivitet. 

Inkrementell kostnadseffektivitetsbrøk (ICER) = (∆C+∆P)/∆E 

Kostnadseffektivitet vurderes alltid opp mot et alternativ. I en CUA ekskluderes 
alternativer fra sammenlikningsgrunnlaget ved å identifisere dominans og utvidet 
dominans for gjensidig utelukkende alternativer (se Drummond 2005, Garber 2000, 
Karlsson 1996). 

I en CUA angir ICER-verdien kostnaden per vunnet QALY. Fortegnet på brøken 
avhenger av fortegnene på telleren og nevneren. Figur 2 viser dette i 
kostnadseffektivitetsplanet. Dersom det nye tiltaket gir flere QALYs (∆E > 0) til en 
lavere kostnad enn dagens praksis (∆C < 0) bør det nye tiltaket gis høy prioritet (gitt 
at målgruppen har en alvorlig helsetilstand (jf. veilederens kapitler, 1.1, 1.2, 2.1 og 
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2.2.) Dersom det nye tiltaket gir lavere helseeffekt i forhold til dagens praksis til økt 
kostnad bør det gis lav prioritet. I mange tilfeller vil det nye tiltaket både gi økt 
kostnad og økt helseeffekt i forhold til dagens praksis. I slike tilfeller er det et sentralt 
spørsmål hvor mye mer man er villig til å betale for den ekstra helseeffekten, og 
hvorvidt man kunne fått større helseeffekter ved å investere pengene i andre tiltak i 
helsesektoren eller i andre sektorer. I figuren er det tegnet inn en 
myndighetsbestemt økonomisk referanseverdi per effektenhet λ, og verdien blir ofte 
omtalt som en terskelverdi. λ benyttes i sensitivitetsanalysene hvor man presenterer 
resultatene med den samlede parameterusikkerheten som scatterplot på 
kostnadseffektivitetsplanet. Verdien kan også brukes for å konstruere CEAC-kurver 
(Cost-effectiveness-acceptability curves) som viser med hvor stor andel 
simuleringene som havner innenfor λ for ulike verdier av λ. Her må det påpekes at 
det er ingen beslutningsautomatikk knyttet til en slik myndighetsbestemt 
referanseverdi (jf. definisjonene i veilederens kapittel 3.)

Figur 2 Sammenligning av et nytt tiltak med dagens praksis. På aksene er endring i effekt 
(∆E) og endring i kostnader, her inkludert produksjonsendringer, (∆C+∆P). Den 
inkrementelle kostnadsbrøken (kostnaden per vunnet QALY) er da en viktig størrelse for 
prosjektevaluering. 

Formlene for netto helsenytte (net health benefit, NHB) og netto pengeverdi (net 
monetary benefit, NMB) er rene omskrivninger av (∆C+∆P)/∆E < λ.

Netto helsenytte (NHB) = ∆E – (∆C+∆P)/ λ

Netto pengeverdi (NMB) = ∆E*λ - (∆C+∆P) 

Med formelen for NMB betegnes et nytt tiltak som kostnadseffektivt dersom ∆E*λ -
(∆C+∆P)  > 0. Alt annet likt gir NMB samme resultat som formelen for NN i en 
CBA(M), og i figur 3 er NMB per budsjettkrone illustrert på samme måte som NN per 
budsjettkrone ble illustrert i figur 1.
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Figur 3 Sammenligning av et nytt tiltak med dagens praksis. På aksene er netto pengeverdi 
(NMB) og tiltakskostnaden (som endring i offentlige budsjetter, ∆Cb). Forholdet netto 
pengeverdi per budsjettkrone (samme som netto nytte per budsjettkrone) er da en viktig 
størrelse for prosjektevaluering. 

4. Eksempel som viser ulik prioritering med ICER, NHB, NMB, NN versus NMB 
per budsjettkrone og NNB

For å illustrere likheter og forskjeller mellom de ulike prioriteringskriteriene er det i 
tabell 1 vist hvordan indikatorene ICER, NHB, NMB (NN) og NNB blir for tre ulike 
helseprosjekter. Som en forenkling er det antatt at totalkostnadene ∆C er 
sammenfallende med budsjettkostnadene ∆Cb. Budsjettkostnadene, som inngår i 
telleren i NNB, er altså behandlingskostnadene (nåverdien av 
investeringskostnadene og fremtidige driftskostnader). 

For alle tiltakene er det antatt at λ, den myndighetsbestemte referanseverdien er 
500.000 2005-kr/QALY. Å ta med produksjonsgevinster blir i helseøkonomiske 
analyser ofte betegnet som å gå fra et tjenesteperspektiv (der bare pasientnytte og 
kostnader for den behandlende helseinstitusjonen er med) til et samfunnsperspektiv 
(der også nytte og kostnader for andre samfunnsaktører er med i analysen). I 
veilederens kapittel 1 anbefales et samfunnsperspektiv på analysene. 

Indikatorene ICER, NHB, NMB og NN rangerer de tre første tiltakene i rekkefølgen 
C, B, A, mens indikatorene NMB per budsjettkrone og NNB rangerer tiltakene i 
rekkefølgen B, A, C. Gitt at dette ikke er gjensidig utelukkende prosjekter, og at 
tiltakene for eksempel gjelder ulike målgrupper og kan skaleres opp eller ned i 
forhold til det omfanget som her er vist, vil NNB (som er det samme som NMB per 
budsjettkrone) være riktig indikator. Gitt at dette er gjensidig utelukkende prosjekter, 
at tiltakene for eksempel gjelder samme målgruppe og ikke kan skaleres opp (alle i 
målgruppen er inkludert), vil NN (som er det samme som NMB) være riktig indikator 
(under forutsetning at ”det lokale” budsjettet tåler utbetalingene). 
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Tabell 1. Tre ulike helsetiltak med produksjonsgevinster og deres tilhørende indikatorer 
ICER, NHB, NMB, NN, NMB//∆Cb og NNB. Nåverdier.  

Tiltak

Behandlings-
kostnader (∆C, ∆Cb)
kr

Produksjons
-gevinst (∆P)
kr

∆E
QALYs

CE, ICER 
kr/QALY

NHB 
QALY

NMB, NN
kr

NMB/∆Cb, 
NNB

A 10 000 000 5 000 000 20 250 000 10 5 000 000 0,50

B 5 000 000 2 500 000 20 125 000 15 7 500 000 1,50

C 20 000 000 18 000 000 20 100 000 16 8 000 000 0,40

5. Oppsummering og konklusjoner

Helsebudsjettet konkurrerer med andre viktige formål i samfunnet. Et 
samfunnsperspektiv på analysen er derfor nødvendig enten det nye tiltaket som 
vurderes innført i helsesektoren er forventet å gi økt offentlig finansieringsbehov eller 
kan løses innenfor eksisterende rammer i helsesektoren. Dette fordi ressursenes har 
en verdi i alternativ anvendelse enten de anvendes i helsesektoren eller i andre 
sektorer.

 Helseøkonomiske analyser anbefales gjort som CBA(M) eller CUA. Som 
indikatorer på effektiv ressursbruk kan anvendes NN og NN per budsjettkrone i 
CBA(M) og ICER, NHB, NMB og NMB per budsjettkrone i CUA. 

 I prioriteringsbeslutninger er effektiv ressursbruk ett hensyn, i tillegg kommer andre 
prioriteringshensyn (som alvorlighetsgrad) og eventuelle fordelingseffekter.

 Gitt at budsjettbegrensning er eneste restriksjon, er det relevant å vurdere netto 
nytte per budsjettkrone (NNB) i CBA(M) og NMB per budsjettkrone i CUA. I begge 
tilfeller må tiltakenes budsjettutgifter identifiseres (∆Cb).

 Gitt at tiltakene er gjensidig utelukkende, og evt. andre restriksjoner gjelder, vil NN 
være riktig indikator i en CBA(M) og NMB (evt. ICER og NHB) være riktig indikator i 
en CUA.

 NN, NMB, ICER og NHB gir alene ikke informasjon om omfanget av og 
budsjettimplikasjonene av tiltakene som skal gjennomføres. Det er derfor 
nødvendig i tillegg å ta stilling til og beskrive tiltakenes omfang og 
budsjettimplikasjoner.

Referanser i vedlegg 1

FIN (2005) Veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Finansdepartementet 2005.

Garber A M 2000. Advances in Cost-Effectiveness Analysis of Health Interventions.
Kapittel 4 i Handbook of Health Economics Volume 1A. Ed. Culyer AJ, Newhouse
JP. 2000. North Holland.

Karlsson G, Johannesson M. 1996. The Decision rules of Cost-Effectiveness 
Analysis. PharmacoEconomics 1996. Feb;9 (2): 113-120

NOU 1998:16 Nytte-kostnadsanalyser. Veiledning i bruk av lønnsomhetsvurderinger 
i offentlig sektor. Finansdepartementet 1998.
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Ved legg  2 .  S je l dne  sykdommer

Det anbefales at sjeldne sykdommer vurderes etter de samme tre primære 
prioriteringshensynene som Lønning 2-utvalget anbefaler for alle andre sykdommer. 
Sjeldenhet, eller sykdommens årsak, anses altså ikke som et legitimt selvstendig 
prioriteringshensyn. Sjeldne sykdommer vil likevel kunne få høy prioritet. Dette 
skyldes at veilederen for økonomisk evaluering definerer alvorlighetsgrad slik at den 
vil være svært høy for medfødte kroniske sykdommer som gir redusert livskvalitet 
og/eller økt risiko for tidlig død, samt at myndighetenes betalingsvillighet for 
helsetiltak anbefales gjort avhengig av alvorlighetsgraden. Forventet nytte av tiltak 
mot sjeldne sykdommer kan være vanskelig å dokumentere, men anbefales håndtert 
på samme måte som for andre tiltak rettet mot små pasientpopulasjoner. At 
pårørendes helse- og produksjonseffekter anbefales inkludert i helseøkonomiske 
analyser, vil også kunne gi prioritet til tiltak rettet mot medfødte sykdommer, enten 
de er sjeldne eller ikke.     

1. Innledning og anbefaling

Sykdommers sjeldenhet (lav insidens og/eller prevalens) har vært trukket frem som 
et mulig prioriteringshensyn i tillegg til de tre primære, og allment aksepterte, 
prioriteringshensynene alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet. Dette har vist 
seg å være et vanskelig tema og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har da også 
diskutert prioritering i forbindelse med sjeldne sykdommer på fire ulike møter i 2009 
og 2010 uten å komme med noen endelig konklusjon. På det siste møtet temaet var 
på dagsorden ble Helsedirektoratet bedt om ”å ta inn relevante problemstillinger for 
sjeldenområdet i det pågående arbeidet med å utarbeide en nasjonal veileder i 
helseøkonomisk evaluering” (jf. vedtak fra rådets møte 20/9-2010). Dette er årsaken
til at veilederen gir sjeldenhet en betydelig bredere omtale enn andre mulige 
prioriteringshensyn som også kan fremmes i tillegg til de tre som er akseptert som 
primære.  

Omtalen vi her gir sjeldenområdet er relatert til tema for veilederen som er 
økonomisk evaluering og ikke ment å være en fullstendig gjennomgang av alle 
forhold av relevans for sjeldenområdet. For eksempel går vi ikke inn på rådets 
vedtak som poengterer viktigheten av at det finnes egne fagmiljøer på 
sjeldenområdet. Behovet for nasjonal koordinering og organisering kan begrunnes i 
manglende kompetanse på sjeldne sykdommer i helsevesenet (jf. Grue 2008 og 
Grut m.fl. 2008).

Utgangspunktet for veilederen er at den forholder seg til det sentrale verdigrunnlaget 
for prioritering og de tre primære prioriteringshensynene. Dette er også i tråd med 
rådets endelige vedtak fra møtet 20/9-2010 der det heter at:  

Rådet mener at behandlingsmetoder for sjeldne sykdommer skal vurderes i tråd med § 2 i 
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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. 

I saksfremlegget til rådsmøtet 20/9-2010 er rådets tidligere diskusjoner oppsummert 
og følgende danner grunnlag for de problemstillingene vi finner relevante å belyse 
her:

I forhold til kriteriet om alvorlighet har rådets medlemmer vært enige i at det at en tilstand 
er sjelden ikke med nødvendighet innebærer at man har å gjøre med en alvorlig tilstand.

I forhold til kriteriet om forventet nytte er det ingen som har motsatt seg at kravet til 
dokumentasjon av forventet nytte bør praktiseres noe lempeligere, fordi det er vanskeligere 
å organisere gode studier for små populasjoner.

Det som har vært det springende punktet i rådets tidligere diskusjoner har således vært 
hvordan kriteriet om at ”de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt” 
skal og bør forstås på sjeldenområdet.

Dette betyr at sjeldenhet i seg selv ikke anses som et relevant prioriteringshensyn, 
men at de sjeldne sykdommer som også er svært alvorlige må gis ”rettferdig” og 
allment akseptert prioritet. Veilederens forslag til operasjonalisering av 
alvorlighetsgrad blir dermed viktig å vurdere i så henseende. (Se kapittel 2.2 og 
vedlegg 3 for en beskrivelse av hvordan alvorlighetsgrad er definert som tap av 
livskvalitet og/eller levetid, QALY-tap i forhold til gjennomsnittsbefolkningen.) I den 
legitime prosessen som må følge dette forslaget blir det altså relevant å vurdere
Lønning 2-utvalgets anbefalinger for rettferdig fordeling og om den foreslåtte 
operasjonaliseringen av alvorlighetsgradskriteriet er i tråd med slike prinsipper.

I det følgende presenteres først sjeldenområdet mht. hvordan sjeldenhet defineres 
og hvordan det eventuelt kan utvides. Fenomenet sjeldenhet kan for eksempel bli 
mer ”vanlig” og få mer omfattende budsjettimplikasjoner dersom det anses som 
selvstendig prioriteringshensyn som er assosiert med høy prioritet (det blir ”attraktivt” 
å bli definert som sjelden). Deretter vurderes anvendelsen av de tre primære 
prioriteringshensynene for sjeldenfeltet. Kan sjeldenhet som selvstendig 
prioriteringshensyn være direkte motstridende til de tre primære? Til slutt vurderes 
prinsippet om likebehandling som rettferdighetsnorm. Dette er gitt stor vekt av 
Lønning 2-utvalget og har klare implikasjoner for sjeldenområdet.

Kort oppsummert er konklusjonene fra gjennomgangen under og vår anbefaling at:

1. Sjeldne sykdommer (enten de er alvorlige eller ikke) kan behandles som 
andre sykdommer i den foreslåtte metodikken i veileder for 
samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren. 

2. Sjeldenhet bør ikke gis status som selvstendig prioriteringshensyn da dette vil 
kunne stride mot og undergrave alle de tre aksepterte prioriteringshensynene 
alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet. 

3. Veilederens forslag til operasjonalisering av alvorlighetsgrad, som er basert 
på QALY-tap i løpet av et gjennomsnittlig livsløp for den aktuelle 
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aldersgruppen, vil kunne fange opp alvorlighet også for svært alvorlige 
kroniske sykdommer som er medfødt (jf. definisjon av sjeldenhet). Det kan 
vurderes om en utvidelse av graderingen av alvorlighet fra tap av 10 QALY 
som grense for hva som anses som ”svært alvorlig” til tap av 50-60 QALY 
bedre vil gi en mer ”riktig og rettferdig” prioritering av medfødte livstruende 
sykdommer (jf. tabell 1 i dette vedlegget). 

4. Helseøkonomiske analyser tar som utgangspunkt at livskvalitetsvurderinger 
kan gjøres ved generiske QALY-instrumenter og at livskvalitet kan 
sammenlignes på tvers av sykdomsgrupper uavhengig av sykdommenes 
årsak eller omfang. Veilederens forslag til håndtering av forventet nytte ved 
bruk av generiske QALY-instrumenter og probabilistiske sensitivitetsanalyser 
gir mulighet til å håndtere helsegevinster også for små populasjoner på en 
systematisk måte. Håndteringen av sjeldne sykdommer har en parallell til 
vurdering av utprøvende behandling og ny og kostbar behandling som også 
kan gjelde små populasjoner. Det bør utvises forsiktighet mht. å gå i retning
av å redusere kravene til dokumentert nytte. En slik utvikling vil undergrave 
kravet til effektiv bruk av offentlige midler og vil medføre at liv og livskvalitet 
går tapt fordi ressursene alternativt kunne vært anvendt til tiltak med 
veldokumentert nytte.

5. Veilederens forslag til kobling av kostnadseffektivitet opp mot alvorlighetsgrad 
er et svar på rådets spørsmål om hvordan kriteriet om at ”de forventede 
kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt” skal forstås på 
sjeldenområdet. Ved at det gjennom operasjonalisering av alvorlighetsgrad 
åpnes for at høyere alvorlighetsgrad medfører aksept for høyere kostnad per 
vunnet kvalitetsjusterte leveår, vil alvorlige sykdommer få høyere prioritet 
enten disse er sjeldne eller vanlige. Fastsettelse av en myndighetsbestemt 
betalingsvillighet per vunnet QALY for tiltak rettet mot sykdommer med ulike 
grader av alvorlighet vil da bli en sentral oppgave. 

6. Det er ikke uten grunn at Lønning 2-utvalget fremhever likebehandling som 
rettferdighetsnorm og at brudd på likebehandlingsprinsippet kan undergrave 
prioriteringssystemets legitimitet. Dette bør derfor være med når forslagene i 
veilederens høringsutgave skal vurderes. Det anbefales en grundig vurdering 
som del av en allment akseptert og legitim prosess før en kan konkludere 
med om de tre primære prioriteringshensynene er tilstrekkelig til at alle 
prioriteringsbeslutninger kan anses å være i samsvar med en nasjonal 
målsetting om at helsetjenester skal fordeles rettferdig. 

2. Paradokset om sjeldenhet

Hvem og hvor mange som vurderes som å ha en sjelden sykdom avhenger av 
hvordan man definerer sjeldenhet og teller sjeldne diagnoser. Internasjonalt 
opereres det med anslag på mellom 5000-8000 diagnoser for sjeldne sykdommer. 
Slike anslag kan variere avhengig av om man kun teller diagnoser eller også 
undergrupper av diagnoser. Orpha.net, en felles europeisk portal for sjeldne 
sykdommer, skriver på sine nettsider at omtrent fem nye sjeldne diagnoser dukker 
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opp i den medisinske litteraturen hver dag14. De fleste genetiske sykdommer er 
sjeldne sykdommer, men ikke alle sjeldne sykdommer har en genetisk årsak. En 
generell definisjon av sjeldne sykdommer bør derfor også omfatte sykdommer uten 
genetiske årsaker. Ikke alle sjeldne sykdommer er alvorlige med tanke på tap av 
helserelatert livskvalitet og levetid.  

Et fellestrekk er likevel at sjeldenhet ofte defineres ut fra prevalens. Med prevalens 
menes den andel av en gitt befolkning som har en bestemt sykdom, risikofaktor eller 
lignende på et gitt tidspunkt. Insidens er antallet nye tilfeller i en befolkningsgruppe 
per tidsenhet15. Det matematiske forholdet mellom prevanens, insidens og 
sykdommens varighet i en lukket populasjon for sykdommer med lav prevalens er 
beskrevet i Bhophal 2002 slik: Prevalens = insidensrate * gjennomsnittlig varighet av 
sykdommen. Insidens blir da: Insidensrate = Prevalens / gjennomsnittlig varighet av 
sykdommen. Under disse betingelsene kan kroniske, livslange sykdommer ha lav 
insidens men likevel relativt høy prevalens. Sykdommer med høy dødelighet/kort 
varighet og relativt høy insidens kan ha lav prevalens og således være ”vanlig” målt 
som insidens men sjelden målt som prevalens. 

I Helsedirektoratets publikasjon ”En sjelden guide” (Helsedirektoratet 2008) er 
begrepene diagnose, tilstand, syndrom, sykdom og funksjonshemning samlet i et 
felles begrep ”medisinsk tilstand”. En sjelden medisinsk tilstand er definert som
”medfødte og kroniske tilstander med mindre enn 100 kjente tilfeller per million 
innbyggere” (1/10.000). I Norge betyr det at en prevalens på mindre enn 500 
personer vurderes som sjelden dersom sykdommen er medfødt og kronisk. Det 
antas at ca. 30.000 personer i Norge lever med en medfødt sjelden sykdom, de 
fleste med en genetisk årsak (Helsedirektoratet 2010). På Helsedirektoratets 
nettsider gis det en oversikt over totalt ca 320 ulike diagnoser som ulike 
kompetansesentre har ansvaret for16. Sjeldne ikke-medfødte sykdommer som for 
eksempel sjeldne infeksjoner, smittsomme sykdommer og kreftdiagnoser faller 
utenfor paraplyen ”sjeldne medisinske tilstander” slik det er definert i ”En sjelden 
guide”.  

The European Organisation for Rare Diseases (EURODIS), en europeisk 
paraplyorganisasjon for ulike diagnoseforeninger, har en bredere definisjon på 
sjeldenhet enn Norge (5/10.000). I tillegg er blant annet sjeldne kreftdiagnoser med i 
definisjonen. EURODIS hevder på sine nettsider at mellom 27 og 36 millioner 
personer i de 27 EU-landene har en sjelden sykdom fordelt på mellom 5000-8000 
sjeldne diagnoser, det vil si ca 6 -8% av den samlede befolkningen i disse landene17. 
Dersom man legger den samme andelen til grunn for Norges befolkning tilsvarer det 
ca 300.000 - 400.000 personer. Dette resultatet illustrerer paradokset med 
sjeldenhet: Dersom de sjeldne diagnosene er mange nok blir fenomenet sjeldenhet 
”vanlig”. 

                                           
14 http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=EN Tilgjengelig 2. mars 2011. 
15 Oppslag på ”prevalens” og ”insidens” i Kunnskapsforlagets blå språk- og ordbokstjeneste, medisinsk ordbok. 
Tilgjengelig på http://www.ordnett.no 2. mars 2011. 
16 http://www.helsedirektoratet.no/funksjonshemminger/diagnoser/ Tilgjengelig 3. mars 2011.
17 http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm Tilgjengelig 2. mars 2011.
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3. De primære prioriteringshensynene og sjeldenhet

I det følgende omtales sjeldenhet relatert til sykdommer, ikke helsetilstander. 
Grunnen til dette er at QALYs anvendes som et felles (generisk) mål for tiltakenes 
virkning på forventet helserelatert livskvalitet og levetid i analysen (Se kapittel 1.7 og 
2.7 for en nærmere beskrivelse av QALY-metodikken og personlig verdsetting av 
helsetilstander). Det å ha en sjelden sykdom betyr altså ikke at helsetilstanden er 
sjelden (dersom konteksten er helseøkonomiske analyser og prioritering på tvers av 
ulike tiltak i et samfunnsperspektiv). En målgruppe med en ”vanlig” sykdom kan ha 
samme (eller endog dårligere) helsetilstand målt i form av tapt livskvalitet og leveår 
(QALYs) som en målgruppe med en ”sjelden” sykdom. 

3.1 Alvorlighetsgrad og sjeldne sykdommer

Forventet tap av levetid og helserelatert livskvalitet ved dagens praksis i forhold til 
gjennomsnittsbefolkningens forventede levetid og helserelaterte livskvalitet er de 
sentrale momentene som inngår operasjonaliseringen av alvorlighetsgrad i 
veilederens kapittel 1.2 og 2.2. Alvorlighetsgrad angis dermed uavhengig av 
sykdommens årsak, insidens og prevalens. 

EURODIS og Orphanet jobber for tiden med en oversikt over sjeldne sykdommers 
prevalens, inkludert informasjon om når sykdommene inntreffer, forventet levetid 
med sykdommen og arvelighet18. Foreløpige resultater for 359 sjeldne sykdommer 
viser at 37,5 % av sykdommene er assosiert med tilnærmet normal forventet 
levealder, 25,7 % er potensielt dødelige ved fødsel eller gir økt risiko for død før fylte 
5 år, og 36,8 % gir ulike grader av redusert forventet levetid19. Disse foreløpige 
resultatene gir en indikasjon på at sjeldne sykdommer kan variere mye med tanke 
på forventet tap av levetid i forhold til gjennomsnittsbefolkningen. Forventet tap av 
helserelatert livskvalitet (funksjonsnivå, smerter, mobilitet, etc) inngår også i en 
vurdering av alvorlighetsgrad. Medfødte og kroniske sjeldne sykdommer med 
redusert helserelatert livskvalitet kan gi betydelige QALY-tap (høy alvorlighetsgrad) 
over et livsløp. Merk at i tillegg til forventet QALY-tap legges det opp til at 
alvorlighetsgrad beskrives verbalt etter de dimensjonene som nevnes i relasjon til 
Lønning 2 sine prioritetsgrupper (jf. 1.2 og 2.2).

I tilfelle systematiske søk ikke avdekker relevant dokumentasjon for å angi 
alvorlighetsgrad kan det være nødvendig å basere seg på konsensusbaserte 
ekspertråd. Ekspertrådene kan basere seg på den erfaring som eksisterer innenfor 
den enkelte sykdommen i Norge og internasjonalt.

Alvorlighetsgrad beregnes med utgangspunkt i forventet prognose ved dagens 
praksis sammenliknet med et gjennomsnittlig forventet livsløp. Dersom dagens 
praksis tilsier at det ikke finnes tiltak (for eksempel et effektivt legemiddel) er det 
prognosen med dagens livssituasjon som inkluderer pleie og omsorg som definerer 
”dagens praksis” og som således blir utgangspunktet for vurderingen av 
alvorlighetsgrad. Alvorlighetsgraden er med andre ord avhengig av dagens situasjon 
og dermed hva som allerede finnes av effektive tiltak. Dersom et nytt tiltak med 
svært god helsegevinst kommer på markedet for en sjelden sykdom synker 
                                           
18 http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/orphanet/report/index_en.htm Tilgjengelig 2. mars 2011
19 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/non_com/docs/rdnumbers.pdf Tilgjengelig 2. mars 2011. 
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alvorlighetsgraden og fokus kan i stedet rettes mot andre sykdommer hvor det ikke 
finnes effektive tiltak. 

3.2 Helsegevinster (nytte) av nye tiltak

For sjeldne sykdommer med begrenset dataomfang kan det være vanskelig å 
fremskaffe relevant informasjon av god kvalitet om overlevelse og helserelatert 
livskvalitet ved dagens praksis sammenliknet med et nytt tiltak (jf kap 1.6 og 1.7). I 
en slik situasjon kan konsensusbaserte ekspertråd være en akseptabel ”nest beste” 
løsning. Å ikke forsøke å vurdere tiltakenes potensielle helsegevinster på en 
systematisk og transparent måte er et enda dårligere alternativ. Mangel på 
dokumenterte signifikante forskjeller i klinisk effekt er ikke til hinder for å utføre en 
helseøkonomisk analyse når en bruker probabilistiske sensitivitetsanalyser (se 
eksempel i Moger et al 2010). En annen og beslektet slutning er at ikke alle tiltak 
som har signifikante og dokumenterte helsegevinster bør gjennomføres. Forventede 
helsegevinster må uansett vurderes i sammenheng med alvorlighetsgrad, kostnader 
og kostnadseffektivitet. 

3.3 Kostnader, kostnadseffektivitet og betalingsvillighet av nye tiltak rettet mot 
sjeldne sykdommer

Diskusjonen om nye tiltak for sjeldne sykdommer dreier seg ofte om bruk av 
legemidler. Det er derfor viktig å huske at det med ”tiltak” menes alle typer tiltak som 
kan rettes mot en målgruppe, som for eksempel forebyggende tiltak, kirurgi, 
organisatoriske tiltak, psykiatri og pleie og omsorg. I det følgende vil legemidler 
likevel omtales fordi legemidler rettet mot sjeldne sykdommer ofte er et aktuelt tiltak 
samt at legemidlene i noen tilfeller har en svært høy pris (se for eksempel 
Helsedirektoratet 2009). 

Gitt at man antar fallende marginalkostnader med økende produksjonsvolum og en 
sammenheng mellom legemiddelindustriens høye krav til avkastning på investert 
kapital, lavt volum (lav prevalens) og høy pris, kan høye priser umiddelbart virke 
rimelig. Men en slik analyse er for enkel og i alle fall ikke allmenngyldig for alle typer 
legemidler mot sjeldne sykdommer.

Prisen på et legemiddel vil avhenge av en lang rekke faktorer, deriblant gjeldende 
industripolitikk, prisen på og tilgjengeligheten av konkurrerende legemidler, 
utviklingskostnader og produksjonskostnader og forventet helsegevinst. Ingen 
enkeltfaktor trenger å være avgjørende for prisen, men de ulike hensynene spiller 
hver for seg en rolle. Det er asymmetri mellom den informasjonen 
profittmaksimerende legemiddelprodusenter på den ene siden har om disse 
forholdene og myndighetenes tilgang til informasjon på den andre siden. 
Myndighetene gir legemiddelindustrien insentiver til å iverksette utvikling og 
produksjon av legemidler rettet mot alvorlige sjeldne sykdommer i form av utvidet 
patentperiode (økt monopolmakt), skattefordeler og tilpasset godkjenningsprosess, 
både i Europa (Regulation (EC) No 141/2000) og USA (Orphan Drug Act). Det 
hevdes at legemiddelprodusenter utnytter disse systemene ved å gi eksisterende 
legemidler ”orphan drug” status og dermed høy pris (Ferner 2010 og Nicholl 2010). 
Og Roos (2010) antyder for eksempel at den molekylære kompleksiteten ikke 
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nødvendigvis er avgjørende for prisen, men kanskje viktigst, at det ikke alltid er en 
sammenheng mellom pris og forventet helsegevinst.

Det er rimelig å anta at en produsent med monopolmakt vil øke prisen til 
etterspørselen blir priselastisk (Scherer 2000) og at myndighetenes (antatte) 
betalingsvillighet derfor har en betydning for prisen. I en helseøkonomisk analyse av 
et nytt legemiddel mot en sjelden sykdom vil prisen på det nye legemiddelet inngå i 
analysen og påvirke utfallet av analysen.  

Figur 1 viser et nytt tiltak, for eksempel et nytt legemiddel rettet mot en sjelden 
sykdom, sammenliknet med dagens praksis (som for eksempel består av pleie og 
omsorg uten det aktuelle legemiddelet eller et annet legemiddel) i 
kostnadseffektivitetsplanet (ICER = ∆C/∆E). Se vedlegg 1 for en beskrivelse av 
ICER og andre indikatorer på kostnadseffektivitet. Det nye tiltaket er forbundet med 
merkostnader (∆C>0) og legemiddelprisen utgjør en viktig del av merkostnaden ved 
det nye tiltaket. I tillegg gir det nye tiltaket helsegevinst (∆E>0) sammenliknet med 
dagens praksis. Sirklene markerer to scatterplot i kostnadseffektivitetsplanet, for 
”lav” pris p1 og ”høy” pris p2, og viser dermed hvordan prisen kan påvirke resultatet 
av kostnadseffektivitetsberegningen. Dersom den myndighetsbestemte maksimale 
betalingsvilligheten for en QALY (for aktuell alvorlighetsgrad) er λ1, og gjelder alle 
sykdommer, vil det nye legemiddelet bli vurdert å være kostnadseffektivt for p1, men 
ikke for p2. Dersom betalingsvilligheten økes til λ2 ut fra en begrunnelse at tiltaket 
retter seg mot en sjelden sykdom, vurderes det nye legemiddelet som 
kostnadseffektivt selv for p2 (scatterplottet ligger under den stiplete 
betalingsvillighetskurven). Figur 1 viser at den myndighetsbestemte maksimale 
betalingsvilligheten (λ) for en QALY, men også prisen på det nye legemiddelet, har 
betydning for vurderingen av kostnadseffektivitet. 

Figur 1 Kostnadseffektivitetsplanet, betalingsvillighet og prisen på et nytt legemiddel.  

Eksempelet i figur 1 viser at fastsettelse av en høyere uttrykt myndighetsbestemt 
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betalingsvillighet for sjeldne sykdommer (λ2) enn for vanlige sykdommer (λ1), kan gi 
seg utslag i en høyere pris på legemiddelet. Dette under forutsetning at produsenten 
tilpasser seg og fastsetter høyest mulig pris innenfor mulighetsområdet (jf. 
diskusjonen over). I tillegg kan en høyere betalingsvillighet for sjeldenhet gå på 
bekostning av (bedre dokumenterte) tiltak rettet mot andre og potensielt mer 
alvorlige sykdommer. En kobling av betalingsvillighet opp mot sjeldenhet, uten 
hensyn til alvorlighetsgrad og dokumentert helsegevinst, kan altså gi uintenderte 
resultater i form av ineffektiv ressursbruk, lavere total velferd og uheldige 
fordelingseffekter. 

Det er en utfordring å få profittmaksimerende private aktører til å utvikle medisiner 
mot sjeldne sykdommer hvor markedet er mindre enn for vanlige sykdommer. Denne 
problemstillingen gjelder også for sykdommer som i større grad rammer innbyggere i 
fattige land i verden hvor betalingsevnen er lavere enn i rike land. Gitt at 
markedssvikten er stor (jf. diskusjonen over), og dette er behandlingstilbud som er 
ønskelig ut fra legitime samfunnsmessige prioriteringshensyn, er det nærliggende å 
tenke at utvikling og produksjon i større grad bør tillegges non-profit aktører som 
finansieres av offentlige midler. Men uansett hvilken tilnærming som velges for å
fremskaffe et ønsket behandlingstilbud, vil vi her argumentere for at en kobling av 
den myndighetsbestemte referanseverdien (betalingsvilligheten) på en tydelig måte 
opp i mot alvorlighetsgraden, nytten og kostnadseffektiviteten vil være et viktig 
bidrag for å sikre både legitime og ”rettferdige” prioriteringer og en effektiv bruk av 
offentlige ressurser. Helt konkret vil vi da se at dersom høyere betalingsvillighet for 
sjeldne sykdommer (λ2) i eksempelet i figur 1 i stedet for sjeldenhet var relatert til 
høyere alvorlighetsgrad (jf. kapittel 1.2 og 2.2), vil dette kunne gi insentiver for en 
(legemiddel)produsent til å produsere iht. Lønning 2-utvalgets tre primære 
prioriteringshensyn. 

4. Systematisk håndtering av usikkerhet gir relevant beslutningsgrunnlag

At parameterusikkerheten kanskje er større og dokumentasjonen svakere for tiltak 
rettet mot sjeldne sykdommer enn vanlige sykdommer, verken kan eller bør være til 
hinder for å forsøke å systematisere tiltakenes forventede helsegevinster, kostnader 
og kostnadseffektivitet. Helseøkonomiske analyser er alltid forbundet med usikkerhet 
(jf kap 1.12 og 2.12) som uansett bør belyses i egne sensitivitetsanalyser. 

Rapporten ”Nyere metoder: Hvordan prioritere helsetiltak når både effekter og 
kostnader er usikre” (Moger et al 2010) viser et eksempel på at en helseøkonomisk 
analyse kan basere seg på ikke-signifikante effektdata og usikre kostnadsdata og 
likevel gi relevant beslutningsinformasjon. Det virker heller ikke å være uenighet 
internasjonalt knyttet til hvorvidt helseøkonomiske analyser og tilhørende metodikk 
lar seg anvende for sjeldne sykdommer eller små pasientpopulasjoner. I dag 
vurderer National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) nye legemidler 
rettet mot sjeldne sykdommer etter samme lest som legemidler rettet mot ”vanlige” 
sykdommer (NICE 2011). Det svenske Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) bruker helseøkonomiske analyser aktivt i sine vurderinger av särlekemedel 
(den svenske betegnelsen på legemidler rettet mot sjeldne sykdommer etter EUs 
definisjon av ”orphan drugs”). TLV har eksplisitt avvist legemiddelet Kuvan med 
henvisning til kriteriet om kostnadseffektivitet, en beslutning som har ført til mye 
diskusjon i Sverige (TLV 2011).
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5. De tre primære prioriteringshensynene opp mot prinsippet om 
likebehandling 

Like viktig som de tre primære prioriteringshensynene er kanskje prinsippet om 
likebehandling som innebærer at like tilfeller bør behandles likt og ulike tilfeller ulikt. I 
Lønning 2 (NOU 1997:18) beskrives dette slik i kapittel 2.6 Verdier, prinsipper og 
kriterier for prioritering: 

Det er en nasjonal målsetting at helsetjenester skal fordeles rettferdig. I
rettferdighetsmålsettingen inngår li[k]ebehandling som et vesentlig element. 
Utvalget foreslår at like tilfeller, så langt mulig, skal behandles likt. Det betyr at hvis 
én pasient får et tilbud, bør det være et mål å gi alle pasienter i samme situasjon et
likeverdig tilbud. Med samme situasjon menes at tilstandens alvorlighetsgrad, 
tiltakets nytte og kostnadseffektivitet er den samme. Ulik alvorlighetsgrad, ulik 
forventet nytte og ulik kostnadseffektivitet er legitime grunner for 
forskjellsbehandling.

Dette utdypes nærmere i kapittel 8.8 ”Likebehandling som rettferdighetsnorm”

Dette likebehandlingsprinsippet tilsier også at dersom en pasient er gitt 
prioritet, skal alle pasienter med samme eller høyere prioritet, så langt mulig, også 
ha et tilbud. Hvis det er enighet om at pasienter oppfyller de samme kriteriene, vil 
avvik fra denne rangeringen representere brudd på likebehandlingsprinsippet.

La oss for eksempel anta at man gjennom en allment akseptert 
prioriteringsprosess har besluttet at en gruppe pasienter ikke skal få en ny type 
behandling (fordi gevinsten er usikker og behandlingskostnadene høye). Dersom en 
beslutningstaker innvilger behandling for én pasient av andre årsaker enn dem som 
anses som relevante, vil dette representere et brudd på likebehandlingsprinsippet. 
For de andre pasientene i samme situasjon, vil det være legitimt å henvise til 
likebehandlingsprinsippet. Mange slike brudd på likebehandlingsprinsippet kan 
undergrave prioriteringssystemets legitimitet.

Brukt på gruppenivå må likebehandlingsprinsippet forstås slik at alle 
pasienter i høyere prioritetsgrupper, så langt mulig, bør få tilbud om likeverdig 
behandling før noen i en lavere gruppe får det.

I en lederartikkel i Tidsskriftet anvendte Norheim (2003) likebehandlingsprinsippet i 
relasjon til behandling for Gauchers sykdom. Han vurderte at sykdommen hadde 
dokumentert høy alvorlighetsgrad og at legemiddelet gav en stor og dokumentert 
helsegevinst. Det springende punktet var hvorvidt kostnadene sto i et rimelig forhold 
til nytten. I hans konklusjon fremkommer det at ”alle andre pasienter med en 
tilsvarende alvorlig tilstand som Gauchers sykdom og tilsvarende effekt av 
behandling har rett på tilbudet dersom kostnadene er lavere enn 3 millioner per 
pasient per år”.

Et sentralt spørsmål er hvordan sjeldne og vanlige sykdommer vurderes i en 
prioriteringssammenheng. Vurderes de som like når alt annet er likt? Hva er 
preferansen for prioritering av sjeldne sykdommer i en situasjon hvor også 
alternativkostnader må tas hensyn til? Desser med flere (2010) har utført den 
sannsynligvis første empiriske studien av folks preferanser for prioritering av sjeldne 
sykdommer. Sykdommene ble beskrevet som identiske (lik alvorlighetsgrad, 
helsegevinst av behandling), men med ulik prevalens. Resultatene viste at 
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respondentene i stor grad vektla at pasienter med sjeldne sykdommer har lik rett til 
behandling som pasienter med vanlige sykdommer. Men de fant lite som tydet på et 
samfunnsmessig ønske om å prioritere sjeldne sykdommer fremfor vanlige 
sykdommer når respondentene i tillegg måtte ta hensyn til alternativkostnader i en 
konkret prioriteringsbeslutning. 

Verdigrunnlaget for prioritering tilsier at en beslutningstaker kan akseptere høyere 
betalingsvillighet for sykdommer/prognoser som er forbundet med høy 
alvorlighetsgrad. I tillegg fanger alvorlighetsgrad, slik det er definert i veilederen, opp 
de tilfeller der det mangler effektive tiltak, siden sammenlikningsgrunnlaget er 
”dagens behandlingspraksis” og prognosen med pleie og omsorg i de tilfeller der det 
ikke finnes etablerte effektive tiltak. Det anbefales ikke at man fra myndighetshold 
går inn for høyere betalingsvillighet for tiltak rettet mot sjeldne sykdommer. Det som 
finnes av empiri støtter ikke et slikt standpunkt, og det kommer i konflikt med 
likebehandlingsprinsippet og de primære prioriteringshensynene. Tabell 1 illustrerer 
hvordan et høyt forventet QALY-tap over livsløpet kan avveies med 
kostnadseffektivitet. Tabellen er en utvidelse av tabellene som er presentert i kapittel 
2.1. Eksempelet kan for eksempel være relevant for medfødte og sjeldne diagnoser
hvor mange leveår og helserelatert livskvalitet går tapt i forhold til 
gjennomsnittsbefolkningen, i en situasjon hvor det ikke eksisterer effektive tiltak i 
dag og hvor det nye tiltaket er kostbart.
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Tabell 1 Eksempel på avveining mellom kostnadseffektivitet (her forstått som kostnad per 
vunnet QALY ved et nytt tiltak sammenlignet med dagens praksis) og alvorlighetsgrad 
(operasjonalisert som anbefalt i kapittel 1.2 og 2.2). NB! De oppsatte grader av alvorlighet 
og kostnadseffektivitet, samt hvor grensene går for ”tilbys” versus ”ikke tilbys” er kun brukt 
som illustrasjon. Figuren illustrerer hvordan parameterusikkerheten kan håndteres i en slik 
avveining. I tillegg kommer eventuelle andre prioriteringshensyn og fordelingsvirkninger som 
kan være relevant for beslutningen.    

6. Minimale budsjettkonsekvenser?

Minimale budsjettkonsekvenser for det totale helsebudsjettet fremheves ofte som et 
argument for at man kan/bør akseptere høyere kostnader for tiltak rettet mot sjeldne 
sykdommer. I vedlegg 1 om beslutningskriterier inngår budsjettutgifter som en del av 
vurderingen av ulike indikatorer på kostnadseffektivitet. I Finansdepartementets 
Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (FIN 2005) er netto nytte per budsjettkrone
et relevant kriterium for rangering av tiltak. Selv om minimale budsjettimplikasjoner 
isolert sett kan oppfattes som et argument for å akseptere høyere kostnader for tiltak 
rettet mot sjeldne sykdommer, vil også andre avgrensede behandlingsområder med 
små pasientpopulasjoner kunne argumentere på tilsvarende måte. En ren 
prioritering etter et argument om minimale budsjettimplikasjoner vil derfor kunne 
bryte både med Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser 
og de primære prioriteringshensynene fremmet av Lønning 2-utvalget. Dessuten vil 
”paradokset om sjeldenhet”, som tilsier at sjeldenhetsbegrepet kan utvides/utvannes, 
tilsi at sjeldenhet som selvstendig prioriteringshensyn i fremtiden kan medføre 
budsjettimplikasjoner man ikke har oversikt over i dag.
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Ved legg  3 .  A l vo r l i ghe tsg rad

Hensikten med vedlegget er å gjøre nærmere rede for anbefalingen om angivelse av 
alvorlighetsgrad. Alvorlighetsgraden ved målgruppens prognose anbefales angitt 
som forventet antall tapte kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved dagens praksis/tiltak. 
Sammenligningsgrunnlaget for beregning av tapet er gjennomsnittsbefolkningens 
kvalitetsjusterte forventede levetid (QALE) for samme aldersgruppe og kjønn.

I tillegg anbefales det at alvorlighetsgrad beskrives verbalt etter de dimensjoner som 
er nevnt relatert til prioritetsgruppene i Lønning 2 (prognose) og relativt prognosetap.

Først gis det en begrunnelse for hvorfor alvorlighetsgrad bør defineres ut fra dagens 
praksis/tiltak. I den andre delen av vedlegget gjøres det kort rede for ulike måter å 
beskrive alvorlighetsgrad på (inkludert relativt prognosetap). Til sist presenteres 
noen punkter som utgangspunkt for en verbal beskrivelse av alvorlighetsgrad (jf. 
Lønning 2). 

1. Begrunnelse for hvorfor alvorlighetsgrad bør defineres ut fra dagens 
praksis/tiltak

I den helseøkonomiske analysen sammenlikner man ulike tiltaks effekter, og det nye 
tiltaket har ofte en høyere kostnad men også høyere effekt en etablerte tilbud. Når 
man bruker QALYs som utfallsmål er tanken å legge til rette for 
prioriteringsbeslutninger på tvers av diagnoser og pasientgrupper. I veilederen 
foreslås at QALYs i løpet av et gjennomsnittlig forventet livsløp anvendes som 
utgangspunkt for beregning av alvorlighetsgrad. 

Prognosen uten behandling har vært foreslått som utgangspunkt for en slik vurdering 
av alvorlighetsgrad. Prognosen uten tiltak sammenfaller ikke nødvendigvis med 
virkeligheten dersom det allerede er innført virkningsfulle tiltak. Her begrunnes 
hvorfor man bør beregne alvorlighetsgraden (QALY-tapet over livsløpet) ut fra 
dagens tiltak/praksis og ikke ut fra prognosen uten tiltak.

Figur 1 og 2 viser beregning av alvorlighetsgrad som QALY-tap i forhold til et 
gjennomsnittlig forventet livsløp (kurve I) for hhv. målgruppe 1 og 2. Målgruppe 2 har 
en mye verre prognose uten tiltak (kurve II) sammenlignet med målgruppe 1, men 
samtidig har målgruppe 2 med dagens praksis/tiltak (kurve III) det bedre enn 
målgruppe 1. 
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Figur 1. Alvorlighetsgrad for målgruppe 1. Målgruppe 1 har forholdsvis dårlig prognose med
dagens behandling og forholdsvis god prognose uten tiltak sammenlignet med 
pasientgruppe 2 (figur 2).

Figur 2. Alvorlighetsgrad for målgruppe 2. Målgruppe 2 har forholdsvis god prognose med
dagens tiltak og forholdsvis dårlig prognose uten tiltak sammenlignet med pasientgruppe 1 
(figur 1).

Figurene viser også hvordan prognosen ved dagens tiltak (kurve III) kan endres til 
prognose ved nytt tiltak (kurve IV) og forventet effekt av det nye tiltaket (pil fra kurve 
III til kurve IV). Denne helsegevinsten beregnes i den helseøkonomiske analysen og 
vurderes opp mot de eventuelle merkostnadene med det nye tiltaket. 
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Dersom man skal prioritere mellom målgruppe 1 og 2, vil man velge målgruppe 2 ut i 
fra definisjonen som tilsier at alvorlighetsgrad vurderes som prognosen ubehandlet 
sammenliknet med et gjennomsnittlig livsløp (alt annet likt). Men dersom man legger 
til grunn dagens tiltak for målgruppe1 sammenliknet med målgruppe 2, vil målgruppe
1 være et naturlig utgangspunkt siden de har et mye dårligere utgangspunkt med 
dagens tiltak. 

Prioriteringsforskriften tar utgangspunkt i prognosen dersom helsehjelpen utsettes. 
Prognosetapet er da differansen mellom den prognosen du kan få, gitt at du får 
helsehjelp, og prognosen dersom helsehjelpen utsettes. 

Men dersom det alltid er prognosen uten handling/tiltak i forhold til et gjennomsnittlig 
forventet livsløp som skal ligge til grunn for vurderingen av alvorlighetsgrad, kan man 
komme i situasjoner hvor pasientgrupper som har det relativt godt med dagens tiltak 
i forhold til en alvorlig diagnose uten tiltak blir prioritert foran pasienter som har det 
relativt dårlig med dagens tiltak i forhold til en i utgangspunktet bedre diagnose uten 
tiltak. 

Man bør derfor vurdere alvorlighetsgraden for helsetilstanden med utgangspunkt i 
dagens praksis/tiltak i forhold til et gjennomsnittlig forventet livsløp, ikke ”prognosen 
uten tiltak” i forhold til et normalt livsløp. Alvorlighetsgrad blir på denne måten 
dynamisk i forhold til hvor virkningsfulle dagens tiltak er. For eksempel er det slik at 
mange AIDS-pasienter i dag lever tilnærmet normale liv sammenlignet med tidligere. 
Diagnosen AIDS har derfor en lavere alvorlighetsgrad i dag enn for 20-30 år siden. 
Motsatt kan visse typer infeksjoner bli mer alvorlige dersom dagens tiltak ikke lenger 
har effekt (for eksempel resistente bakterier). 

2. Alternative angivelser av alvorlighetsgrad og begrunnelse for valget

Alvorlighetsgrad kan angis på andre måter enn det som foreslås i standardanalysen. 
Noen alternative beskrivelser er vist i tabell 1. Felles for alle fremgangsmåtene er at 
de er tenkt å gi en gradering av alvorlighetsgraden ved en prognose fra lite/ikke 
alvorlig til svært alvorlig. 

I standardanalysen legges det opp til at alvorlighetsgrad beskrives som absolutt 
QALY-tap, det vil si antall QALYs som utgjøres av arealet mellom kurve 1 og 2 i figur 
2.1 (veilederens kapittel 2.1), som er betegnet A1 i tabell 1 i dette vedlegget. Ulik 
QALE for ulike aldersgrupper påvirker forventet QALY-tap slik at yngre populasjoner 
i gjennomsnitt vil kunne oppnå høyere QALY-tap enn eldre populasjoner (jf. 
eksempelet i tabell 1 hvor alder inngår).  

Alvorlighetsgrad er også foreslått beskrevet som relativt tap (Stolk et. al 2004 og 
Stolk 2005) som QALY-tapets andel av QALE. Dette er betegnet B1 i tabell 1 når det 
beregnes med utgangspunkt i dagens tiltak/praksis. En slik beskrivelse toner ned 
betydningen av ulik QALE for ulike aldersgrupper i angivelsen av alvorlighetsgrad 
(men tar samtidig fokus vekk fra QALY-tapets størrelsesorden og blir mer ufølsomt, 
jf. eksempelet i tabell 1). 

En tredje mulighet, betegnet C1 i tabell 1, er å beskrive alvorlighetsgrad som 
forventet gjenværende QALYs ved dagens praksis/tiltak (arealet under kurve 2 i figur 
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2.1 i veilederens kapittel 2.1), men uten å sammenlikne med QALE. Dette blir et mål 
som iht. eksempelet i kapittel 3 kan være motstridende til mål A siden eldre 
målgrupper kan antas å ha kortere forventet gjenværende levetid enn yngre 
målgrupper for de samme sykdommene. 

Alvorlighetsgrad kan også beskrives med utgangspunkt i andre prognoser enn 
dagens tiltak/praksis. Disse anses som mindre relevante enn dagens tiltak/praksis 
(jf. vedlegg 2), men er av fullstendighetshensyn tatt med som A2, B2 og C2 i tabell 1 
og 2. 

Tabell 1. Ulike mål for alvorlighetsgrad. A.1 er anbefalt som mål i standardanalysen fordi 
dette trolig er i best samsvar med hva som bør ligge i begrepet alvorlighetsgrad. De øvrige 
målene er foreslåtte alternative angivelser. 

Angivelse av alvorlighetsgrad i standardanalysen

A1 Forventet tap av helserelatert livskvalitet og levetid ved dagens tiltak/praksis i forhold til 
gjennomsnittsbefolkningens forventede helserelaterte livskvalitet og gjenværende levetid 
(Arealet A i figur 1).
Stort absolutt QALY-tap => Høy alvorlighetsgrad

Alternative beskrivelser av alvorlighetsgrad

A2 Som prognosetap (tilsvarende A1), men med utgangspunkt i andre prognoser enn 
prognosen ved dagens praksis/tiltak, for eksempel nullintervensjon/ ingen behandling.
Stort absolutt QALY-tap => Høy alvorlighetsgrad

B1 Som QALY-tapets andel av QALE med utgangspunkt i dagens praksis/tiltak.
Stort relativt QALY-tap => Høy alvorlighetsgrad

B2 Som QALY-tapets andel av QALE med utgangspunkt i nullintervensjon/ ingen behandling.
Stort relativt QALY-tap => Høy alvorlighetsgrad

C1 Alvorlighetsgrad som prognose basert på gjenværende QALYs ved dagens praksis/ tiltak.
Lite gjenværende QALYs => Høy alvorlighetsgrad

C2 Alvorlighetsgrad som prognose basert på gjenværende QALYs ved nullintervensjon/ ingen 
behandling.
Lite gjenværende QALYs => Høy alvorlighetsgrad

Tabell 2 viser eksempler på hvordan en operasjonalisering av de ulike målene for 
alvorlighetsgrad i tabell 1 vil slå ut ved ”alvorlig” sykdom (sykdom med antatt 
betydelig dødsrisiko og redusert helserelatert livskvalitet) for ulike aldersgrupper. I 
tabell 2 er det antatt at: 

i) forventet gjenværende helserelaterte livskvalitet og levetid for 30-åringer er = 
50 QALEs, 

ii) at forventet helserelatert livskvalitet og levetid ved dagens 
tiltak/behandlingstilbud = 30 QALYs og

iii) prognosen ved nullintervensjon (ikke tegnet inn i figur 1) antas å være 10 
QALYs. 

Tilsvarende er i, ii og iii for en 75-åring, i eksempelet antatt å være hhv. 10, 5 og 2 
QALYs, for en 85-åring antatt å være 7, 3 og 1 QALYs og for en 90-åring antatt å 
være 2, 1 og 0,5 QALYs. 
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Tabell 2. Eksempler på hvordan en operasjonalisering av de ulike målene for 
alvorlighetsgrad vil slå ut ved ”alvorlig” sykdom (sykdom med antatt økt dødsrisiko og 
redusert livskvalitet) for ulike aldersgrupper. Fontstørrelsen angir de ulike målenes rangering 
etter alvorlighetsgrad for de ulike aldersgruppene.

30-åringer 75-åringer 80-åringer 90-åringer

i) Forventet gjenværende QALEs for alle i 
aldersgruppen 

50 10 7 2

ii) Forventet gjenværende QALEs ved ”alvorlig” 
sykdom i aldersgruppen og dagens 
behandlingstilbud

30 5 3 1

iii) Forventet gjenværende QALEs ved ”alvorlig” 
sykdom i aldersgruppen og nullintervensjon

10 2 1 0,5

Alvorlighetsgrad basert på opplysningene 
over

A.1 Beregnes som i – ii (anbefalt i 
standardanalysen)

20 5 4 1

A.2 Beregnes som i - iii 40 8 6 1,5

B.1 Beregnes som (i – ii)/i 0,4 0,5 0,57 0,5
B.2 Beregnes som (i – iii)/i 0,8 0,8 0,86 0,75

C.1 Beregnes som ii 30 5 3 1
C.2 Beregnes som iii 10 2 1 0,5

Tabell 2 viser at de ulike beskrivelsene av alvorlighetsgrad gir motstridende 
resultater. Både A1, A2, C1 og C2 faller med økende alder. Men der A1 og A2 anser 
det som mest alvorlig når en person har et stort forventet QALY-tap, anser C1 og C2 
det som mest alvorlig når en person forventes å ha få gjenstående QALEs. C1 og 
C2 kan kanskje fungere ved sammenligning av alvorlighetsgrad innen en og samme 
aldersgruppe, men synes å ha åpenbare svakheter ved sammenligning av 
alvorlighetsgrad mellom aldersgrupper. Der hvor A1, A2 (og C1 og C2) gir tydelige 
utslag, er B1 og B2 nokså stabile for de ulike aldersgruppene og fremstår dermed 
som nokså ufølsomme mål. Men B1 og B2 kan kanskje fungere ved sammenligning 
av alvorlighetsgrad innen en og samme aldersgruppe.  

I standardanalysen anbefales bruk av A1. Begrunnelsen for valg av A1 er at:

1. QALY-tap som mål på alvorlighet er i samsvar med prioriteringsforskriftens 
operasjonalisering av Lønning 2s alvorlighetsgradsbegrep som ”et visst 
prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt 
livskvalitet” i forhold til et befolkningsgjennomsnitt.

2. Ved beregning av prognosetapet anses det mest relevant å bruke ”dagens 
praksis” som sammenligningsgrunnlag (jf. diskusjonen i første del av dette 
vedlegget). I mange (de fleste?) tilfeller vil ”dagens praksis” tilsi at det gis et 
tilbud som er noe mer enn ”ingen behandling”. Å bruke ”nullintervensjon” eller 
”ingen behandling” som sammenligningsgrunnlag vil bare være aktuelt i den 
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grad det faktisk ikke finnes behandling eller det ikke er etablert et 
behandlingstilbud. 

3. Prognosetapet, i form av nedsatt livslengde og livskvalitet, må beregnes i 
forhold til noe. Vi anser at det mest relevante utgangspunktet for å beregne 
prognosetap er i forhold til et gjennomsnittlig livsløp med tanke på forventet 
gjennomsnittlig levetid og helserelatert livskvalitet for aldersgruppen individet 
tilhører (QALE). 

4. QALY-tap i forhold til et gjennomsnittlig forventet livsløp vil være et mål som i 
mange tilfeller er korrelert med alder. Men grenser for hva som skal 
kategoriseres som mer eller mindre alvorlig vil kunne fastsettes slik at også 
eldre aldersgrupper gis prioritet iht. alvorlighetsgradskriteriet (jf. kapittel 2.1). 
En kommer likevel ikke bort i fra at det valgte alvorlighetsgradkriteriet vil gi 
som resultat at det anses som mer alvorlig at en 30-åring blir rammet av en 
dødelig kreftsykdom enn at en 90-åring blir rammet. Men dette er også 
hensikten med å bruke alvorlighetsgrad som kriterium ved prioritering av 
ressurser i førsteordensprioriteringer. 

5. Veilederen i økonomisk evaluering gjelder førsteordensprioriteringer, dvs. 
dimensjonerende beslutninger på gruppenivå/befolkningsnivå og alle typer 
helsetiltak inkludert forebyggende helsetiltak. Den foreslåtte 
operasjonaliseringen av alvorlighetsgrad er altså ikke tenkt brukt i 
andreordensprioriteringer, som for eksempel ved en vurdering av rett til 
spesialisthelsetjenester for enkeltpasienter. 

6. Alvorlighetsgrad angitt som A1 lar seg enkelt kombinere med en 
helseøkonomisk analyse som uansett skal beregne prognosen ved dagens 
praksis. Alle beregninger av forventede livskvalitetsverdier og forventet levetid 
er beheftet med usikkerhet og behov for dokumentasjon. Det er derfor et 
viktig poeng at alvorlighetsgrad angitt som A1 lar seg lett operasjonalisere 
innenfor eksisterende datagrunnlag om kunnskapen ved dagens praksis og 
tilhørende usikkerhet i en helseøkonomisk beslutningsmodell.

7. Alvorlighetsgrad angitt som A1 kan tydeliggjøre potensialet ved å forebygge 
sykdommene som evalueres (i den grad de faktisk er forebyggbare). Dette 
begrenser dog ikke anvendelsen av alvorlighetsgrad som A1 kun til 
forebyggingstiltak.  

3. Den verbale beskrivelsen av alvorlighetsgrad

Følgende punkter kan fungere som et utgangspunkt for en verbal beskrivelse av
prognosen. Punktene er laget med utgangspunkt i boks 2.1 i Lønning 2 (NOU 
1997:18).

1. Hva er målgruppens overlevelse (f.eks 5 års overlevelse)?
2. Hva er målgruppens forventete fysiske og psykiske funksjonstilstand?
3. Med utgangspunkt i de gjøremål som det er naturlig at pasienter i denne 

aldersgruppen kan utføre, er det risiko for varig og sterkt nedsatt evne til å 
utføre vanlige gjøremål yrkesaktivitet, skolegang, husarbeid osv?
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4. Er det sterke smerter forbundet med prognosen? (For eksempel
invalidiserende smerter som medfører behov for reseptbelagte 
smertestillende medikamenter). 

Referanser i vedlegg 3

Stolk EA, Pickee SJ, Ament AHJA, Busschbach JJV (2005). Equity in health care 
prioritisation: An empirical inquiry into social value. Health Policy 74: 343-355

Stolk EA, van Donselaar G, Brouwer WB, Busschbach JJ. Reconciliation of 
economic concerns and health policy: illustration of an equity adjustment procedure 
using proportional shortfall. Pharmacoeconomics. 2004;22(17):1097-107.



73

Ved legg  4 .  P roduks jonsendr inge r

I veilederen foreslås analysene gjort både uten produksjonsendringer og med 
produksjonsendringer. Dette er gjort i et forsøk på å ivareta at Lønning 2-utvalget 
ikke anser produksjon som et legitimt prioriteringshensyn for behandlingstiltak i det 
offentlige helsevesen. Samtidig stiller utredningsinstruksens krav til effektiv 
ressursbruk og gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser som belyser 
konsekvenser for alle aktører i et samfunnsperspektiv. Produksjonsendringer kan
dermed være relevant å inkludere i visse sammenhenger. 

Produksjonstap/-gevinst kan anslås for i) enkeltindivider i QALYs, ii) bedriftene 
basert på en friksjonskostnadstilnærming (Hem 2000, 2011) og iii) fellesskapet i form 
av skatter og avgifter. Gitt stor usikkerhet og mangel på gode data, samt en 
målsetting om å unngå dobbelttelling, er det imidlertid anbefalt en enklere tilnærming
i veilederen. Den foreslåtte enkle tilnærmingen, som er en delvis 
friksjonskostnadstilnærming med kompensasjonsmekanismer og delvis en 
humankapitaltilnærming, er tenkt å fange opp at:

i) Gjennomsnittlige direkte og indirekte arbeidskraftkostnader (jf. SSB 2008) anses 
som å være riktig størrelsesorden (jf. Hem 2000, 2011) og tilstrekkelig presisjonsnivå 
som utgangspunkt før kompensasjonsmekanismer iverksettes/inntrer.

ii) Det er betydelige muligheter for kompensasjon, men korttidsfravær er antatt å 
være vanskeligere å kompensere enn langtidsfravær (jf. Hem 2000, 2011).

iii) Norge er del av et europeisk felles arbeidsmarked og en ren 
humankapitaltilnærming, der det antas at arbeidskraft ikke kan erstattes, blir ikke 
realistisk å anvende. Men språkbarrierer og annen friksjon i arbeidsmarkedet tilsier 
at en ren friksjonskostnadstilnærming, der det antas at all arbeidskraft kan erstattes, 
heller ikke blir realistisk. Den foreslåtte mellomløsningen av produksjonstap/-gevinst 
vil fange opp at uførhet og død ikke bare har en individuell kostnad og en 
bedriftskostnad, men også en fellesskapskostnad.

iv) Både avgang og (gjen)inntreden på arbeidsmarkedet pga hhv. sykdom og 
tilfriskning kan være friksjonsfylt. En symmetrisk behandling av produksjonstap og 
produksjonsgevinster ved lengre tids sykmelding/uførhet kan derfor være realistisk.

I dette vedlegget gis det først en oversikt over ulike anslag på verdien av tapt eller 
vunnet arbeidstid som har vært (foreslått) anvendt i ulike sammenhenger. Deretter 
diskuteres det nærmere hvordan de ulike metodene; humankapitalmetoden, 
friksjonskostnadsmetoden og ”Washington-Panel”-metoden kan tenkes anvendt og 
hva de ulike metodene kan tenkes å fange opp. Til slutt i vedlegget gis det et 
eksempel på hvor stor betydning valg av metode for inkludering av 
produksjonseffekter kan ha for resultatene av en analyse. 
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1. Innledning

I helseøkonomiske analyser inkluderes produksjonsendringer av tiltakene for å heve 
analyseperspektivet til et samfunnsperspektiv. Målgruppens deltakelse i lønnet 
arbeid kan påvirkes på to måter20.

1) Ved at tiltaket forventes å endre morbiditet og mortalitet hos målgruppen og at 
dette i neste omgang kan føre til endret yrkesdeltakelse.
2) Ved at deltagelse i tiltaket medfører tidsbruk (eks. reisetid og behandlingstid) som
kan redusere målgruppens yrkesaktive individers yrkesdeltakelse.

Den metodologiske usikkerheten knyttet til inklusjon av produksjonsendringer i 
analysene er stor. Anslagene kan variere mye avhengig av hvordan arbeidstiden 
verdsettes og hvilke antakelser beregningene bygger på. Ulike tilnærminger har 
betydning for hvor mye vekt produksjonsendringene gis i analysene. Og ulike 
tilnærminger kan ha varierende databehov avhengig av ønsket detaljnivå/realisme. 

2. Unngå dobbelttelling

I en CUA inkluderes som oftest produksjonsendringer som reduserte eller økte 
kostnader i kostnadseffektivitetsbrøkens teller. Netto produksjonsendring ved et tiltak 
kan ha positivt eller negativt fortegn, avhengig av summen av produksjonsgevinster-
og tap forbundet med det enkelte tiltak. Produksjonsgevinster gir redusert kostnad 
og produksjonstap gir økt kostnad. Washington-Panelet var særlig opptatt av å 
unngå dobbelttelling i sine anbefalinger (Gold et al 1996), og en slik frykt henger i 
sammen med at helsegevinster verdsatt i QALYs og den monetære verdien av 
produksjonsgevinster i prinsippet dreier seg om noe av det samme, nemlig verdien 
av ”frisk tid”. Og når livskvalitetsmålet i QALYs inkluderer ”mobilitet og vanlige 
gjøremål”, gjerne spesifisert som ”arbeid, studier, husarbeid og fritidsaktiviteter”, er 
det åpenbart at mulighetene for dobbelttelling er tilstede. 

3. Når er produksjonsendringer relevant å inkludere?

Å inkludere produksjonsendringer i analysene medfører å gjøre beslutningstakere 
oppmerksom på ytterligere en avveining mellom ulike prioriteringshensyn. Olsen og 
Richardson (1999) omtalte dette som normative hensyn (i motsetning til positive 
hensyn som handler om hvordan produksjonsendringer bør beregnes). De diskuterte 
for eksempel hvilke deler av produksjonsendringene som er etisk relevante og om 
inklusjon av produksjonsendringer er i tråd med samfunnets preferanser og 
prinsippet om likebehandling. På den ene siden kan inklusjon av 
produksjonsendringer i analysene føre til systematisk prioritering av tiltak rettet mot 
grupper i samfunnet som er produktive eller som har potensial til å bli det. 
Systematisk prioritering etter produktivitet ble sett på som uakseptabelt av Lønning 
2-utvalget. Men på den andre siden finnes det eksempler på at man i Norge likevel 
prioriterer etter produksjonsevne, jf. ”raskere tilbake”- ordningen21. En slik ordning 

                                           
20 Ulønnet arbeid/produksjon på fritiden kan også inkluderes som produksjonsendringer i vurderingen av ulike 
tiltak. Men her er fokus på lønnet arbeidstid. 
21 Raskere tilbake er en ordning som inngår som en del av IA-samarbeidet og ble besluttet innført av 
Sykefraværsutvalget høsten 2006. http://www.nav.no/Arbeid/Jobb+og+helse/Raskere+tilbake
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kan begrunnes ut fra et mål om bærekraft, at en frisk befolkning også er en produktiv 
befolkning som kan gi bedre ordninger også for de som er avhengig av hjelp (syke, 
uføre, barn og eldre). Gitt at ulike argumenter (både såkalte normative og positive 
argumenter) trekker i ulike retninger er det nærliggende å anbefale at analysene 
både gjøres med og uten produksjonsendringer. 

4. Verdien av produksjon - ulike anvendelser

Tabell 1 viser eksempler på hvordan anslagene på verdien av arbeidstid kan variere 
i beregninger av produksjonsendringer. SSBs begreper direkte og indirekte 
arbeidskraftskostnader brukt i tabell 1 for å gjøre det tydelig at tallene kommer fra 
SSB sin statistikk om gjennomsnittlige arbeidskraftskostnader. Gjennomsnittlige 
direkte arbeidskraftskostnader brukt som anslag på lønn før skatt i B 
(gjennomsnittslønnen overestimeres noe). Skatt på lønn er satt til 30% og skatt på 
forbruk til 25%. Dette er kun for eksempelets skyld og er ikke men å være nøyaktige 
anslag.

Alternativ A og B inngår ofte i beregninger som er basert på humankapitalmetoden
(se under). En typisk teoretisk begrunnelsen er at når mennesket inngår som en 
produksjonsfaktor i en bedrift, vil bruttolønn (pluss arbeidsgiveravgift og andre 
personalkostnader) være et anslag på arbeidskraftens verdi i produksjonen..

A er summen av direkte og indirekte arbeidskraftskostnader i SSB sin statistikk for 
2008.  A kan også beregnes som B multiplisert med en faktor på ca 1,3-1,4 for å gi 
et anslag på lønn før skatt og personalkostnader. I dette tilfellet tilsvarer differansen 
mellom A og B at B multipliseres med en faktor på ca 1,28. Dette er en ofte anvendt 
metode for å oppjustere verdien av B til å også ta hensyn til andre 
arbeidskraftskostnader med utgangspunkt i en gjennomsnittslønn. 

B er foreslått i FIN (2005) som verdien av arbeidstid. Det står ikke der at anslaget 
inkluderer arbeidsgiveravgift og andre arbeidskraftskostnader (som i A). FIN (2005) 
begrunner en slik verdsetting med det neoklassiske argumentet om at verdien av 
arbeidstid i et perfekt frikonkurransemarked er lik bruttolønnen til arbeideren. 

Alternativ C er en tilnærmingen som inngår i Statens vegvesens metodikk for 
samfunnsøkonomiske analyser for beregning av produksjonsbortfall relatert til 
dødsfall i vegtrafikken (VD 2006). Anslagene er nylig oppdatert av Veisten m.fl. 
(2010). C er et anslag på det som kalles netto produksjonsbortfall, som er brutto 
produksjonsbortfall minus den delen av inntekten som ville utgjort den dødes eget 
forbruk. Begrunnelsen for å trekke dette fra er at dette antas å inngå i den dødes
preferanser for redusert dødsrisiko. C vil da være summen av tapt forbruk for andre 
husholdningsmedlemmer og tapte direkte og indirekte skatter på grunn av den tapte 
produksjonen. Alternativ C sammenfaller med Gold et al (1996) sin anbefaling om å
inkludere produksjonsendringer ”som kommer andre til gode” (antar da at ”andre” 
også inkluderer andre husholdningsmedlemmer). I anslaget er det tatt utgangspunkt 
i at 75% av skatt etter lønn går til forbruk, 2,19 individer pr husholdning, hvor 1 
individ gis en vekt på 1 og  1,19 individer er gitt en vekt på 0,6.

Alternativ D er foreslått i FIN (2005) som verdien av fritid. Direkte 
arbeidskraftskostnader i B brukt som utgangspunkt for beregningen av differansen. 
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Alternativ E er differansen mellom B og F som er foreslått i NOU 1997:27 som et 
mulig anslag på verdien av tapt arbeidstid på grunn av sykdom. 

I alternativ F er andre husholdningsmedlemmers forbruk holdt utenfor og man sitter 
igjen med et anslag på arbeidstidens antatte tilskudd til fellesgoder i form av skatter 
og avgifter. En slik tilnærming er diskutert i Olsen (2009) og sammenfaller med Gold 
(1996) når husholdningsmedlemmers forbruk er trukket fra.

Tabell 1. Noen anslag på verdien av arbeidstiden med utgangspunkt i SSB sin statistikk 
over direkte arbeidskraftskostnader (SSB 200822). Hensikten er å vise hvordan anslagene 
på verdien av arbeidstiden kan variere med ulike tilnærminger.    

* Med utgangspunkt i 230 arbeidsdager på et år

5. Humankapitalmetoden

Humankapitalmetoden forbindes med to typer anvendelser. Den første er å gi anslag 
på den monetære verdien på menneskeliv med utgangspunkt i at mennesker er 
produksjonsfaktorer (se for eksempel omtale av dette i Zweifel 1997). I en slik 
tilnærming inngår ikke verdien av livet til barn, uføre, pensjonister og andre som ikke 
deltar i lønnet arbeid. Humankapitalmetoden i denne anvendelsen er derfor ikke 
vanlig i helseøkonomiske analyser der direkte og indirekte metoder for verdsetting 
av helsetilstander og angivelse av tiltakenes helseeffekter i QALYs er 
utgangspunktet. 

Den andre anvendelsen er å gi anslag på produksjonsendringer i helseøkonomiske 
analyser ved å anslå endringen av nåverdien av arbeidstid multiplisert med verdien 
av arbeidstid frem til pensjonsalder. Fremgangsmåten forutsetter at man antar at det 
ikke eksisterer kompensasjonsmekanismer i økonomien (ingen arbeidsledighet, hver 
enkelt arbeider er uerstattelig og ingen fortrengningseffekter) og at bedriftene ikke 
har noe slakk (reservekapasitet). Det sies derfor at metoden beregner potensielle 
produksjonsendringer, ikke reelle (Koopmanchap et. al 1992). 

Humankapitalmetoden kan benyttes med alle alternativene i tabell 1, men det er 
særlig alternativ A og B som blir brukt. Dette er en praksis som kan sies å være i 
tråd med FIN (2005) sin anbefaling om verdsetting av arbeidstid. Dersom 
produksjonsendringene verdsettes med humankapitalmetoden med alternativ A og B 

                                           
22 Gjennomsnittlige arbeidskraftskostnader per årsverk, alle næringer 2008. Tilgjengelig på: 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/ho
vedtabellHjem.asp&KortnavnWeb=arbkost

Ulike anslag på verdien av arbeidstid 1 år Pr dag*
A Direkte og indirekte arbeidskraftskostnader (lønn før skatt+ 
personalkostnader) 587 000 2 552
B FIN 2005, lønn før skatt 458 800 1 995
C Tilskudd til fellesgoder + andre husholdningsmedlemmers 
forbruk 359 750 1 564
D Lønn etter skatt (FIN 2005, nettolønn) 321 160 1 396
E Differansen mellom verdien av arbeidstid og fritid (B-D) 265 840 1 156
F Tilskudd til fellesgoder (skatter og avgifter) 238 303 1 036
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som anslag på verdien av arbeidstiden, uten å ta hensyn til 
kompensasjonsmekanismer, kan man si at produksjonsendringene gis høy vekt i 
analysene. 

Produksjonsendringenes betydning i analysen, når disse er beregnet med 
humankapitalmetoden, kan reduseres dersom arbeidstiden i stedet verdsettes som 
alternativ F i tabell 1. Altså som er den delen av arbeidsinnsatsen ”som kommer 
andre til gode”, gjennom skatte og avgiftsinntekter til staten for å finansiere 
fellesgoder. I en helseøkonomisk analyse med et samfunnsperspektiv blir da det 
relevante spørsmålet hvilken netto økning/reduksjon i skatte- og avgiftsinntekter det 
nye tiltaket gir. Dette diskuteres i Olsen (2009). Men en slik tilnærming tar likevel 
ikke hensyn til kompenasjonsmekanismer (som at arbeidskraft kan erstattes) og kan 
derfor også sies å gi målgruppens produksjonsendringer relativt høy vekt.

6. Friksjonskostnadsmetoden

Friksjonskostnadsmetoden for beregning av produksjonstap ved sykdom og død ble 
introdusert av en gruppe økonomer senere omtalt som Erasmus-gruppen23, som et 
svar på det de mente var urealistiske antakelser i humankapitalmetoden
(Koopmanschap 1992). Friksjonskostnadsmetoden fokuserer på arbeidsgivers 
produksjonstap ved arbeidstakernes sykdom og død.

Med friksjonskostnadsmetoden beregnes produksjonstapet med utgangspunkt i en 
friksjonsperiode og frekvensen av friksjonsperioder. Startpunktet på 
friksjonsperioden er det tidspunktet produksjonstapet på grunn av sykdom/død 
oppstår for bedriften, og sluttpunktet på friksjonsperioden som det tidspunktet den 
syke/døde arbeideren fullt ut er erstattet av en nyansatt /vikar (ferdig opplært), eller 
at den syke er tilbake på jobb. Den syke kan eventuelt erstatte noe av den tapte 
produksjonen i friksjonsperioden selv, eller at produksjonstapet kan reduseres 
gjennom intern effektivisering/omrokkering/rekruttering i bedriften. Produksjonstapet 
beregnes ut fra bedriftens kostnader i friksjonsperioden i form av produksjonstap, 
rekrutterings- og opplæringskostnader og omorganiseringskostnader. 
Friksjonsperiodens lengde avhenger av lengden på fraværet og egenskaper i 
arbeidsmarkedet, bedriften og økonomien for øvrig. 

Ved korttidsfravær kan hele eller deler av produksjonstapet erstattes ved at en 
ansatt tar igjen noe av det tapte arbeidet selv eller at slakk i bedriften 
(overskuddskapasitet) erstatter arbeidstakeren på kort sikt og demmer opp for et 
eventuelt produksjonstap. 

Ved langtidsfravær kan det hende bedriften må ut i arbeidsmarkedet for å erstatte 
arbeidskraften som er tapt. Ved langtidsfravær bestemmes derfor lengden på 
friksjonsperioden delvis av nivået på arbeidsledigheten i økonomien og effektiviteten 
i arbeidsmarkedet (hvorvidt det er samsvar mellom kompetansen som etterspørres
og tilbudet av arbeidskraft). Eventuelt kan bedriften omdisponere arbeidskraften i 
bedriften (effektivisere). Sannsynligheten for at bedriften rekrutterer internt eller 
effektiviserer kan avhenge av hvor mye slakk det er i bedriften og forholdene i 
økonomien (for eksempel opp- eller nedgangstider).

                                           
23 På grunn av tilhørighet til Erasmus Universitet i Rotterdam.
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SINTEF-rapporten ”Økonomiske konsekvenser av sykefravær” (Hem 2000) gir 
relevant input til friksjonskostnadsmetoden for norske forhold. Rapporten er basert 
på en spørreskjemaundersøkelse av 95 norske bedrifter for å kartlegge 
merkostnadene bedriftene opplever på grunn av sykefravær. De fleste bedriftene var 
knyttet til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Svarprosenten på 
spørreskjemaene var 20,6% og datamaterialet omfattet for korttids- og 
langtidsfravær samlet omtrent 4000 fraværsdager. For langtidsfravær (ut over 16 
dager) var trygderefusjonen trukket fra, for å angi bedriftens netto kostnader ved 
sykefravær. Indirekte personalkostnader (arbeidsgiveravgift, feriepenger og andre 
sosiale utgifter) var inkludert med et påslag på 27%. 

Undersøkelsen viste at ca 55% av merkostnadene ved sykefravær var knyttet til 
produksjonstap og 45% til bruk vikarer, opplæring og overtid. Begge deler er 
relevante kostnadskomponenter for friksjonsmetoden. Sykefraværskostnadene 
utgjorde 1700 kr pr dag (1999-kr) i gjennomsnitt for korttids- og langtidsfravær, som 
tilsvarer ca 2900 kr (2010-kr) justert med SSB sin indeks med lønn som 
dominerende kostnadsfaktor. Kostnadene var noe høyere for korttidsfravær (under 
16 dager) enn for langtidsfravær (over 16 dager), med henholdsvis 3148 kr (2010-kr) 
per fraværsdag for korttidsfravær og 2839 kr per fraværsdag for langtidsfravær. Den 
gjennomsnittlige lengden på korttidsfraværet var 8 dager og den gjennomsnittlige 
lengden på langtidsfraværet var 51 dager.

Anslagene på kostnader pr dag i tabell 2 sammenfaller i størrelsesorden med 
alternativ A i tabell 1, dvs. direkte og indirekte arbeidskraftskostnader (lønn før skatt+ 
personalkostnader).

Tabell 2. Anslag på arbeidsgivers kostnader ved sykefravær i Norge til anvendelse med 
friksjonsmetoden. 2010 kr. 

Kr pr dag Kilder
Gjennomsnitt korttidsfravær og 
langtidsfravær

2900 (2010 kr) Hem (2000) og SSB

Korttidsfravær (under 16 dager) 3148 (2010 kr) Hem (2000) og SSB
Langtidsfravær (over 16 dager) 2839 (2010 kr) Hem (2000) og SSB

SINTEF-rapporten fra 2000 er fulgt opp i en ny undersøkelse i 2010 (Hem 2011). 
Resultatene fra denne ligger i størrelsesorden kr 13.000 for en ukes fravær, det vil si 
ca. 2600 kr pr dag. Også for denne konkluderes det med at kostnadsanslaget er 
tilnærmet lik bruttolønn (lønn + sosiale utgifter). Hem trekker i denne sammenheng 
frem at selv om det eksplisitt ble spurt om bedriftenes reelle kostnader ved 
sykefraværet, kan det se ut som om bedriftslederne regner brutto lønn som 
sykefraværskostnadene. Det kan altså ligge en form for sirkelslutning i resultatene.

Hem (2011) konkluderer med at gjennomsnittskostnadene som presenteres i 
rapporten bør anses som en slags ”øvre, brutto kostnad” og at ved å gjennomføre 
kompenserende tiltak ved sykefravær vil man komme ut med lavere kostnader enn 
gjennomsnittskostnadsanslaget tilsier, og det listes opp en lang rekke faktorer som 
kan påvirke kostnadene. Kostnadsanslagene i Hem (2000, 2011) er altså usikre og 
det er usikkert hvordan slike kan anvendes i samfunnsøkonomiske analyser av tiltak 
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i helsesektoren uten mer informasjon om kompensasjonsmekanismer og 
friksjonsperoder (jf. vedleggets innledning om valg av tilnærming). 
  
Koopmanschap og kolleger (1995) anslo friksjonslengder for ulike utdanningsnivåer i 
Nederland for 1990, blant annet basert på data om tiden det tok å fylle ledige 
stillinger. Gjennomsnittet for alle utdanningsnivåer var 3,2 måneder. I 1990 var 
arbeidsledigheten i Nederland på 5,9%24. Dersom man vil anvende 
friksjonskostnadsmetoden for Norge bør antakeligvis friksjonsperioden antas å være 
lengre enn 3 måneder.  

Med friksjonskostnadsmetoden genererer en arbeidstakers død for eksempel kun en 
friksjonsperiode, mens man med humankapitalmetoden ville beregnet 
produksjonstap frem til forventet pensjonsalder. Forskjellen i anslagene på 
produksjonstap kan derfor bli stor. Risikoen for dobbelttelling med 
friksjonskostnadsmetoden er lav i den grad bedriftenes kostnader ved målgruppens 
sykdom og død antas å ikke være med i verdsettingen av helsegevinstene i QALYs. 
Men friksjonskostnadsmetoden fanger ikke opp alle relevante produksjonsendringer i 
et samfunnsperspektiv. For eksempel er det et spørsmål om metoden, på grunn av 
fokus på arbeidsgivers kostnader, fanger opp verdien av et nytt tiltak som gjør at en
helt eller delvis uføretrygdet målgruppe kan øke sin yrkesdeltakelse. Hvis det er 
mangel på arbeidskraft i økonomien, vil målgruppens nygenererte arbeidstilbud ved 
tilfriskning kunne utnyttes til produksjon. I tillegg er databehovet omfattende, med 
behov for informasjon om hvordan arbeidsmarkedet fungerer, hva som er den reelle 
arbeidsledigheten, interne forhold i bedriftene (slakk, reservekapasitet) med mer. 

7. ”Washington-Panel”-metoden

I regi av US Public Health Service startet et multidisiplinært ekspertpanel i 1993 
arbeidet med å gi detaljerte retningslinjer for helseøkonomiske analyser (med fokus 
på CUA som er basert på QALYs). Resultatene ble presentert i Gold (1996) og 
nærmere presisert av Weinstein og kolleger (1997). Blant temaene var inklusjon av 
produksjonsendringer. I sin anbefaling til standardanalyse var panelet opptatt av å 
unngå dobbelttelling og hvilke effekter som bør fanges opp i 
kostnadseffektivitetsbrøkens teller og nevner. 

Panelet anbefalte at produksjonsendringer på grunn av endret morbiditet og/eller 
mortalitet hos målgruppen i fremtidige analyser ble inkludert i QALY-beregningen i 
kostnadseffektivitetsbrøkens nevner. Det samme gjaldt tapt/vunnet fritid. Dette 
fordrer imidlertid at livskvalitetsmålinger eksplisitt inkluderer produksjon og 
fritidsaktiviteter som del av livskvalitetsvurderingene. I den grad aktiv deltagelse i 
lønnet arbeid og fritidsaktiviteter også gir helseeffekter, kan en slik anbefalt 
utvidelse/tolkning forsvares. 

Panelets anbefaling impliserer at produksjonsgevinster knyttet til utsatt død (økt 
overlevelse) ved et nytt tiltak, ikke telles som en redusert kostnad i 
kostnadseffektivitetsbrøkens teller (som det gjør for humankapitalmetoden). 
Panelets begrunnelse var at tap av levetid gis full vekt i QALY-beregningen (død gir 

                                           
24 Kilde: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, October 2010. Tilgjengelig på: 
http://www.imf.org/
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en livskvalitetsvekt på 0 i QALY-beregninger) og at det ville være dobbelttelling å 
tillegge produksjonstapet en monetær verdi i brøkens teller.

Panelet tok dermed et klart standpunkt angående hvordan endringer i målgruppens 
lønnede og ulønnede tidsbruk burde verdsettes i analysene. Men de løste ikke de 
praktiske utfordringene ved sine egne anbefalinger, og dette diskuteres blant annet 
av Schulpher (2001) og Brouwer (1997). Et sentralt spørsmål er om det er realistisk 
å anta at QALY-beregningene i tillegg til en vurdering av evnen til sosial 
funksjonsevne også inkluderer respondentenes preferanser for verdien av arbeidstid 
(inntektseffekter og verdien av endret konsum) og fritid (og at inntekten blant annet 
påvirker hva man kan gjøre på fritiden) når de ikke eksplisitt blir bedt om å ta stilling 
til dette i verdsettingen. Panelets hypotese virket å være at slike faktorer var 
inkludert så lenge man ikke eksplisitt ba respondentene ikke tenke på det. Men er 
QALYs en god indikator på verdien av produksjonsendringer når respondentene selv 
vet at de i større eller mindre grad er skjermet mot økonomiske konsekvenser av 
dårlig helse (Brouwer 1997)? I en intervjubasert undersøkelse med 131 
respondenter undersøkte Richardson (2009) hvorvidt respondentene tok hensyn til 
inntektseffekter dersom de ikke ble instruert til det. Resultatene viste at 
respondentene i ulik grad tok hensyn til endret konsum, men at de fleste (60%) 
antok uendret konsum. Resultatet indikerer at det kan være en for sterk antakelse å 
anta at alle respondenter inkluderer verdien endret konsum når de ikke blir instruert 
til det.

Panelet anbefalte at produksjonsendringer som påvirker andre enn målgruppen selv
inkluderes i kostnadseffektivitetsbrøkens teller som kostnader. Dette inkluderte 
bedriftens friksjonskostnader ved sykdom og død, men også den delen av 
målgruppens produksjon ”som kommer andre til gode”. Dette kan antas å 
sammenfalle med alternativ E og F i tabell 1 dersom man trekker ifra forbruket til 
andre husholdningsmedlemmer, og alternativ C dersom man også inkluderer et 
anslag på den monetære verdien av andre husholdningsmedlemmers forbruk.

Behandlingstid og reisetid ble som en hovedregel anbefalt å se på som ressursbruk
relatert til gjennomføring av tiltaket og dermed som en kostnad i 
kostnadseffektivitetsbrøkens teller. Tidsbruk til hvile for å gjenvinne krefter etter 
behandling ble ansett som tid som burde inngå som en del av QALY-beregningen, 
og ikke som ressursbruk ved tiltaket. Anbefalingen innebærer at et nytt tiltak som gir 
kortere rekonvalesensperiode enn dagens praksis, og som samtidig fører 
målgruppen tidligere tilbake til arbeid, i sin helhet, for målgruppens del antas fanget 
opp i kostnadseffektivitetsbrøkens nevner som en del av QALY-gevinsten. Kun 
produksjonsgevinsten som kommer andre til gode og eventuelle reduserte 
friksjonskostnader kommer med i kostnadseffektivitetsbrøkens teller som redusert 
kostnad. 

8. Ulike tilnærminger påvirker resultatene 

Humankapitalmetoden og friksjonsmetoden ble sammenliknet i en CUA som så på 
kostnadseffektiviteten av tiltak rettet mot rheumatoid arhritt (RA) (van den Hout 
2010). Van den Hout benyttet RA som eksempel fordi det er en målgruppe hvor 
produksjonsgevinstene har stor betydning. Konklusjonen var at nye biologiske 
legemidler under tvil var kostnadseffektive dersom produksjonsgevinstene ble gitt full 
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vekt med humankapitalmetoden for de i målgruppen som var i produktivt arbeid 
(41%), og at de nye legemidlene ikke var kostnadseffektive dersom man benyttet 
friksjonsmetoden eller utelot produksjonsgevinster fra analysen. 
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