
Høringssvar til Prioriteringsutvalget 

Utvalget har levert en viktig rapport med mange gode poenger. Den mangler imidlertid presisjon og 

begrunnelser for flere av valgene. Hovedinnvendingen er mot valget av operasjonalisering av 

alvorlighet som helsetap. Selv om dette kan gi mening på et teoretisk plan, er det så mange 

problemer med dette at det er vanskelig å se for seg hvordan dette kriteriet kan bli anvendt i praksis 

på en konsistent måte. 

Jeg har i det følgende gjennomgående brukt det mer presise begrepet QALYs, der utvalget heller har 

brukt det vage «gode leveår», selv om de antyder at det er QALYs de mener. 

Kommentarene er delt inn i tre: argumenter mot helsetap som kriterium, kommentarer som kun 

gjelder hvis man allikevel vurderer å innføre helsetap, og øvrige kommentarer. 

Argumenter mot helsetap som kriterium: 

 Implikasjoner av et helsetapskriterium som ikke har kommet fram nok i utvalgets arbeid er at 

man med dette ønsker mindre helse i befolkningen totalt sett: 

o Eksempel: En gruppe på 1000 pasienter kan reddes fra sikker død for 900 000 kroner 

per pasient. En annen gruppe med 1500 pasienter kan reddes fra sikker død for 

600 000 kroner per pasient. La oss anta at begge disse pasientgruppene har 

forventet helsegevinst på 1 QALY og at førstnevnte gruppe har et helsetap på 35 

QALYs og den andre gruppa har 14 QALYs. Da vil den foreslåtte trappetrinnsmodellen 

si at man bør behandle de 1000, men ikke de 1500. Dette på tross av at sistnevnte gir 

500 QALYs mer i befolkningen for samme kostnad. Tilsvarende eksempler vil man 

kunne finne uavhengig av hvordan man velger å vekte. 

o Under beskrivelse av alternativkostnad påpekes at tiltak med 

kostnadseffektivitetsbrøk over en grenseverdi produserer mindre helse enn det 

fortrenger (s.126). Utvalgets innføring av helsetapsjustering er dermed helt konkret 

og bevisst ønske om mindre helse i befolkningen totalt. 

 Helsetapskriteriet er ikke utforsket nok og synes å være utviklet uten tilstrekkelig kjennskap 

til framgangsmåter for beregning av helsegevinst.  

Kommentarer som kun er nødvendige hvis man velger helsetap tross svakhetene med metoden. Hvis 

man velger å ta hensyn til enkelte av disse, vil noen av de andre ikke være relevante: 

 En trappetrinnsmodell med intervaller slik den er illustrert i kapittel 9 er ingen god idé. 

Evidens fra UK viser tydelig at intervaller i praksis gjør at beslutninger tas på den øvre grensa 

i intervallet. Eksempelvis vil det med en trappetrinnsmodell sannsynligvis bli 500 000 på trinn 

1, 750 000 på trinn 2 og 1 mill på trinn 3 som ender som de praktiske anvendelsene av 

trappetrinnsmodellen.  

 Når utvalget selv finner at det beste estimatet på en grense for kostnadseffektivitet er 

215 000 for Norge, så virker det pussig å foreslå grenser mellom 500 000 og 1 mill. De 

foreslåtte grenser bør være på begge sider av estimert grense, hvis ikke vil man i 

gjennomsnitt tape helse på de innførte tiltakene. Hvis man eksempelvis antar at 215 000 er 

grense for trinn 2 i trappetrinnsmodellen, vil 150 000 og 280 000 være mulige grenser for 

henholdsvis trinn 1 og 3. 



 Hvis man først skal vekte grensa eller helsetapet, så gir det mer mening å gjøre dette på en 

kontinuerlig måte. Basert på tallene presentert i trappetrinnsmodellen blir det da en vekt på 

1/15 per år helsetap. Det er ikke vanskeligere å multiplisere et tall med 1/15 enn å finne hvor 

i en tabell et tall hører hjemme. Det vanskelig her er å finne tallet, se neste punkt. 

 Utvalget mener at helsetap skal beregnes hos gevinstmottakerne (se f.eks. s 94). Hva mener 

de med dette? Hvis man eksempelvis har blodtrykksmedikamenter. Hvilken gevinst er det 

snakk om? QALY-gevinsten? Den vil jo være forskjellig avhengig av hva slags hendelse 

pasienten unngår. 

 Det virker merkelig å bruke DALYs som estimat på helsetap slik utvalget gjør når de bruker 

tall fra Salomon 2012. DALYs er basert på land som er veldig forskjellige fra Norge og en 

metode som sjelden brukes i helseøkonomiske analyser fra industrialiserte land. Hvis man 

skal regne ut helsetap i Norge basert på både livskvalitet og livslengde, er QALY en vanligere 

måte å gjøre dette på. Med tanke på at vi (foreløpig) ikke har gode tall på livskvalitet i den 

generelle befolkningen, vil jeg anbefale at man baserer seg på Burström 2006. Denne 

referansen brukes mye av helseøkonomer som utfører analyser i Norge. 

 Helsetapsklasse 0 er med i figur 9.1, men ikke definert i Tabell 7.1.  

 Utvalget sier at de vil vise hvordan helsetap beregnes. Jeg fant ingen god beskrivelse av dette 

i dokumentet. Dette er relativt enkelt hvis man beregner helsetap for de behandlede og 

baserer seg på norske tall for dødelighet kombinert med Burström sine QALY-vekter. Hvis de 

ønsker en annen måte, må dette beskrives tydeligere. 

 Hvis man baserer seg på Burström sine QALY-vekter for gjennomsnittsbefolkning (se over), vil 

80 forventa QALYs tilsvare om lag 85 forventa leveår. Når utvalget sier at for de med høyere 

forventa QALYs enn 80 skal man bare bruke kriteriene helsegevinst og ressurser, så 

impliserer dette at det ikke skal være noen helsetapsvekting av disses kostnadseffektivitet. 

Dermed tilsvarer dette at disse får vekt lik én og kostnadseffektivitetsbrøken må ligge under 

250 000 kroner per QALY for at tiltaket skal anses som kostnadseffektivt.  

 Hvis man velger samme verdi for kvinner og menn som referanse (80 QALYs), så vil det bety 

at man ønsker å prioritere menn framfor kvinner i mange tilfeller, fordi disse har kortere 

forventet levetid. Selv om utvalget kanskje mener dette, er det vel neppe helt politisk korrekt? 

Øvrige kommentarer til rapporten: 

 Jeg er veldig fornøyd med fokuset på alternativkostnaden og støtter oppfordringen om at det 

bør gjøres forskning for å finne en empirisk grense for kostnadseffektivitet. 

 Utvalget er inkonsekvente med anbefaling om beslutningsautomatikk, to motstridende 

eksempler (min utheving): 

o «å sikre at beslutningstakeren velger det alternativet som er mest verdifullt, dvs. det 

alternativet som gir flest gode leveår, justert for helsetap» (s.126) 

o «I andre tilfeller vil tiltaket som vurderes, ha en kostnad-effektbrøk som er større 

enn høyeste verdi i det relevante intervallet. Tiltakets kostnadeffektbrøk vil da falle i 

det som er illustrert som det gul-røde området. For å avgjøre om 

kostnadeffektbrøken likevel kan vurderes som rimelig, bør beslutningstakeren 

vurdere…» (s.128) 

 Utvalget foreslår at tiltak som etter kriteriene ikke er kostnadseffektive bør vurderes av 

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. De åpner altså for at 



tiltak som fortrenger mer helse enn de gir skal kunne inkluderes allikevel. Det virker kontra-

intuitivt at det skal åpnes for dette kun i disse tilfellene. Hvorfor ikke samtidig vurdere om 

tiltak som er kostnadseffektive ikke skal innføres? Det forventede tapet i helse er ikke 

nødvendigvis mindre i disse tilfellene. 

 I kapittel 9.5 hevder utvalget at «I mange situasjoner kan kriteriene brukes direkte, dvs. uten 

grenseverdier». Det mangler en begrunnelse for dette. Hele hensikten med omskrivingen av 

kriteriene er vel at de skal brukes sammen som en slags helsetapsjustert kostnadseffektivitet? 

Hvordan utvalget ser for seg dette skal gjøres uten grenseverdier mangler informasjon om.  

 Utvalget fokuserer mye på brukermedvirkning. Erfaringer tyder imidlertid på at 

brukerrepresentanter lett ender som direkte talerør for farmasøytisk industri. Det mangler 

tiltak som kan unngå denne utviklingen. Hvis mer brukerrepresentasjon kun medfører flere 

talerør for industri, er det da et gode? 

 Utvalget hevder at at de nye kriteriene er mindre tekniske enn de gamle. På side 18 hevdes 

eksempelvis at helsegevinst er mindre teknisk enn nytte. Så lenge nyttekriteriet fra Lønning II 

i praksis oftest (og med god grunn) har vært tolket som klinisk effekt, er dette et kriterium 

det er betydelig lettere å besvare enn å lage en modell for å finne forskjell i QALYs, spesielt 

med tanke på at klinisk effekt er en del av slike modeller. 

 Utvalget er for vagt i forhold til om kriteriene og grenseverdi er nyttige og skal brukes. I 

overordna beslutninger bør man ikke levne noen tvil om at disse skal brukes. Det impliserer 

imidlertid ikke beslutningsautomatikk sjøl om man skal bruke kriteriene aktivt. Eksempelvis 

under Lov og forskrift bør det ikke bare være kriteriene, men også den eksplisitte 

avveiningen mellom disse som skal komme tydelig fram (s. 20). 

 Utvalget påpeker at noen eksisterende tiltak «kan nedskaleres for å frigi resurser til viktigere 

tiltak» (s. 20). Samtidig skal kun tiltak med positiv forventa helsegevinst gjennomføres (side 

82). Altså skal kun tiltak som har negativ effekt sluttes med. Hvis dette forslaget fra utvalget 

blir lovfestet medfører det vel også at tiltak som viser seg å være effektive men ikke 

kostnadseffektive ikke kan avvikles? Dette vil ikke være i henhold verken til målet om mest 

helse eller rettferdig fordeling. 

 Under Levetid på side 83 hevdes det at «Anslag om økt levetid er som regel basert på 

kunnskap om absolutt risikoreduksjon for død i en gitt periode». Hva er kilden for dette? De 

fleste av oss som regner oss fram til økt levetid bruker relativ risikoreduksjon og diverse 

kunnskap om sykdom fortrinnsvis fra en norsk setting for å estimere økt levetid av tiltak. Så 

lenge dette er standard både i Norge og internasjonalt, virker det merkelig av utvalget å 

hevde noe annet. 

 Utvalget har uforholdsmessig stort antall ubegrunnede sitater som grunn for kontroversielle 

utsagn og valg.  

 Urettferdighet brukes som hovedargument mot samfunnsperspektivet. Allikevel kan 

ressursbruk utenfor helsetjenesten inkluderes hvis det ikke er «urettferdig». Hva mener man 

egentlig med dette? Når er det ikke urettferdig? Hvis man finner et eksempel som er 

kostnadseffektivt i samfunnsperspektivet, men ikke i helsetjenesteperspektivet (eks: 

rotavirusvaksine, pneumokokkvaksine), så vil man typisk prioritere opp de yrkesaktive hvis 

man innfører tiltaket, og da blir det jo per definisjon urettferdig (gitt utvalgets egen 

definisjon av urettferdighet). Med mindre det er mulig å identifisere situasjoner der det ikke 

er «urettferdig» å inkludere ressursbruk utenfor helsetjenesten, bør dette «urettferdighets»-

punktet strykes. 



 I praksis vil oftest en utregning av både helsetjenesteperpektivet og samfunnsperspektivet 

føre til at sistnevnte gir det mest kostnadseffektive svaret. Hvis man da sier at begge skal 

regnes ut (slik utvalget legger opp til) og samtidig sier at det minst kostnadseffektive 

(helsetjenesteperspekitvet) skal være det man primært skal prioritere i henhold til, vil man 

ende med flere situasjoner hvor det primære resultatet er at tiltaket ikke er kostnadseffektivt, 

mens man allikevel kan vise til at det er kostnadseffektivt for samfunnet. Hvis utvalget mener 

man i disse tilfellene skal innføre tiltaket, så går de imot sin egen anbefaling om 

urettferdighet (se over). Hvis utvalget mener man ikke skal innføre tiltaket, hva er da 

poenget med å regne ut samfunnsperspektivet (når vi vet at dette er mye ekstra jobb)  

 Utvalget har flere forslag som kun omtales relativt lite, men som har relativt stor betydning 

for de som skal utføre analyser. Hvis disse ikke implementeres i noen lover, regler eller 

retningslinjer, skal man da se bort fra disse? 

 Utvalget påpeker at «En sammenliknbar måleenhet for helsegevinster er nødvendig som 

beslutningsstøtte ved prioritering mellom ulike pasientgrupper». Utvalget vil allikevel ikke 

anbefale noe instrument. Hvem skal da gjøre det? Tidligere retningslinjegrupper har ikke 

kommet til enighet. 

 Utvalget mangler en konkret anbefaling av livskvalitetsinstrument, men antyder at SF-6D 

eller EQ-5D er instrumenter som kan brukes. Allikevel definerer de «verst tenkelige helse» til 

0. Dette stemmer ikke med hvordan EQ-5D vanligvis brukes. Det vanlig er å definere 0 til å 

være død og i noen tilfeller (som er vanlig med EQ-5D) har man negative verdier for noen 

helsetilstander. Dette er elementært. 

 Utvalget argumenterer for å bruke egenbetaling hvis kostnader og helsegevinst er liten. For 

det første er dette et forsag som føre til økte forskjeller i helse, sannsynligvis ikke til fordel 

for de som er forventet å færrest QALYs over livsløpet. For det andre argumenterer utvalget 

selv for ikke å ha noen nedre grense for størrelsen på helsegevinst. Altså mener ikke utvalget 

at det skal være noen egenbetaling allikevel? 

 På side 141 synes utvalget å anbefale at GRADE brukes til å sile hvilke tiltak hvor man skal 

anvende kriteriene. For det første synes inndelingen som er anbefalt veldig arbitrært og for 

det andre er GRADE et særdeles subjektivt instrument som gir store forskjeller avhengig av 

hvem som bruker det.  

To steder hvor utvalget muligens roter med tall: 

 «Helsejustert forventet levealder» på side 35 er oppgitt til 67,3 for kvinner og 65,0 for menn. 

På side 93 er «forventet antall gode leveår» oppgitt å være 69,7 og 66,3. Hvordan skiller disse 

begrepene seg fra hverandre, og hvis de ikke gjør det, hva er det riktige tallet?  

 Utvalget regner seg fram til 215 000, sier de bruker 275 000 og bruker 250 000. Hvordan skal 

man ha tiltro til tankene bak når de har et så avslappet forhold til tall? 

Til slutt vil jeg påpeke at hvis man legger opp til så mye analyser av sykdomsforløp som det i 

rapporten kan virke som, så forutsetter dette også at det legges til rette for innhenting, kobling og 

uthenting av data på en rask og ryddig måte fra registre. 


