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Høring om retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for metodevurderinger 

 

 

 

Vi viser til høringsbrev utsendt 21. juni 2017 med høringsnotat med frist for merknader 6. oktober 

2017. Saksnummer er 17/08011. 

 

Ny instruks om utredning av statlige tiltak ble iverksatt fra 1. mars 2016. Ansvaret for instruksen 

ble fra samme tidspunkt overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 

Finansdepartementet. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har fått delegert ansvaret fra 

Finansdepartementet for å forvalte instruksen og dens veileder fra samme tidspunkt. 

Finansdepartementet har i rundskriv R-109/14 fastsatt prinsipper og krav som skal følges ved 

gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser. DFØ har utformet en veileder for slike 

samfunnsøkonomiske analyser, utvikler kompetansetilbud på feltet og deltar i arbeidet med eller gir 

kommentarer til utvikling av sektorveiledere, f. eks. innen veisektoren.  

 

Vi ser at vi ikke er satt på høringslisten for retningslinjene for hurtig metodevurdering, men vil ut 

fra vår rolle på feltet gi noen vurderinger av de foreslåtte retningslinjene. 

 

Behov for felles metode og begrepsbruk på tvers av sektorer 

Et viktig utgangspunkt er at det i Utredningsinstruksen sies i punkt 2-2 at når det skal utredes tiltak 

som man forventer gir vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige 

kostnadsvirkninger for staten, skal det gjennomføres en analyse i samsvar med gjeldende rundskriv 

for samfunnsøkonomiske analyser. I Finansdepartementets gjeldende rundskriv (R-109/14) sies det 

at innenfor rammene av rundskrivet kan det utarbeides sektorveiledere som gir utdypende 

forklaringer og retningslinjer for sektorspesifikke beregningsforutsetninger. Legemidler vil i svært 

mange tilfeller ha vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger. De foreslåtte retningslinjene for 

dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler med vurdering av hvordan 

virkninger skal identifiseres og tallfestes, oppfatter vi derfor som viktige elementer i en slik 

sektorspesifikk veiledning om samfunnsøkonomiske analyser.    

 

Norheimutvalget (NOU 2014:12) tilrår at reviderte veiledere innen helseøkonomi tilstreber å følge 

de generelle kravene til samfunnsøkonomiske analyser (jf. s 175) slik at helseøkonomiske analyser 

kan sammenliknes med analyser som er gjort i andre sektorer. DFØ ønsker i sitt arbeid, blant annet 
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med innspill til ulike sektorveiledere, å bidra til større grad av felles forutsetninger på tvers av 

sektor. Det er, alt annet likt, uheldig om verdien av helse måles og verdsettes forskjellig i ulike 

sektorer, f.eks. innen samferdselssektoren og helsesektoren.  

 

Vi registrerer at Helse og omsorgsdepartementet (HOD) i Meld. St. 34 2015-2016 (s 132) trekker 

fram at det er et skille mellom prinsipper for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser som 

gir kunnskap om nytte og kostnader men ikke forteller hvordan denne kunnskapen skal brukes, og 

prinsipper for prioritering i helsetjenesten som retter seg direkte mot beslutninger om fordeling av 

helsetjenester. Vi oppfatter det slik at HOD på denne bakgrunn mener at grunnlaget for 

prioriteringsbeslutninger i helsetjenester bør gjøres ut fra andre retningslinjer for vurdering av nytte 

og kostnader enn de generelle kravene til samfunnsøkonomisk analyse. Den viktigste forskjellen er 

at videre samfunnskonsekvenser ut over helsesektoren ikke skal kartlegges eller vurderes, f. eks. 

virkninger på arbeidstilbudet. 

 

DFØ vil understreke at samfunnsøkonomiske analyser er en del av et beslutningsgrunnlag og ikke 

en beslutningsmekanisme. Ved å ta hensyn til virkninger knyttet til arbeidsmarkedet kan dette 

påvirke fordelingen av helsetjenester, f. eks påvirke tilbudet til yrkesaktive sammenliknet med ikke- 

yrkesaktive. Dette er imidlertid virkninger som en politisk kan velge å håndtere slik at ikke- 

yrkesaktive ikke skal få et dårligere tilbud på grunn av dette, enten ved å se bort fra dem eller ved å 

utforme tiltak slik at alle grupper kan tjene på å legge til grunn et samfunnsperspektiv. Det er 

imidlertid overraskende at en ikke ønsker å kartlegge slike virkninger før en vurderer om de bør tas 

hensyn til. Vi merker oss at de nåværende retningslinjene for legemiddeløkonomiske analyser sier 

at inklusjon av produksjonsvirkninger som følge av legemiddeltiltaket er frivillig. Vi antar at en 

vurdering av slike effekter gjøres i dag når det er særlig relevant å vurdere.1   
 

På flere punkter avviker de foreslåtte retningslinjene fra retningslinjene for samfunnsøkonomiske 

analyser slik de er fastlagt i Finansdepartementets rundskriv. DFØ tar imidlertid til etterretning at 

utgangspunktet for det nåværende forslaget til retningslinjer er de føringer som er gitt fra Helse- og 

omsorgsdepartementet, blant annet i Prioriteringsmeldingen (Meld. S. 34 2015-2016), og 

Stortingets behandling av denne.  

 

Vi vil imidlertid tilrå at, ut over de helt spesifikke avvik fra det generelle regelverket som er pålagt 

fra HOD, retningslinjene i større grad enn det foreliggende utkastet legger seg opp mot de generelle 

kravene til innholdet i utredninger, inkludert samfunnsøkonomisk analyser. Det dreier seg både om 

begrepsbruk og krav av innholdsmessig art. 

 

 

Krav om vurdering av alternative tiltak   

Det er i ny utredningsinstruks som spørsmål nr. 2 spurt om «[h]vilke tiltak er relevante?» I vår 

veiledning legger vi vekt på å vurdere ulike typer tiltak, ikke bare varianter av samme tiltak, men 

ulike tiltak gjerne uttrykt som «konseptuelt forskjellige tiltak» (Jf. DFØs veileder i 

                                                      
1
 I et eksempel på en legemiddeløkonomisk analyse der dette var relevant var vurderingen fra 2015 av legemiddel mot 

Chrons sykdom, vedolizumab, der en inkludering av indirekte effekter påvirker vurderingen, jf. «Dersom indirekte 

kostnader relatert til sykefravær inkluderes i analysene, tilsier resultatene at vedolizumab er en kostnadseffektiv 

behandling sammenlignet med konvensjonell terapi med en kostnad per QALY på ca. 50 000 kr per vunnet QALY og 

100 000 kr per vunnet QALY for henholdsvis analyse 1 og 2.»  

https://legemiddelverket.no/Documents/Refusjon%20og%20pris/Helse%c3%b8konomiske%20rapporter/E/Entyvio_Crohns_2015.pdf
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samfunnsøkonomiske analyser 2014 s 54). Ulike tiltak skal i en standard utredning vurderes ut fra 

«nullalternativet», dvs. dagens praksis og regelverk. 

 

Vi oppfatter at vurdering av et nytt legemiddel sammenliknes med det som beskrives som 

«komparator», dvs. det som mest sannsynlig blir erstattet hvis det nye legemidlet blir tatt i bruk. Det 

innebærer at en ikke legger opp til å sammenlikne med ulike alternativer til dagens praksis. Det 

vurderes kun ett tiltak som sammenliknes med nullalternativet. En får da, slik vi oppfatter det, ikke 

fram om det finnes nye behandlingstiltak (som kirurgi) eller nye forebyggingstiltak som ville være 

et bedre alternativ til dagens praksis enn et nytt legemiddel. Slik sett vil det ligge en skjevhet i 

systemet som systematisk vil legge opp til mer legemiddelbehandling framfor potensielt andre mer 

kostnadseffektive tiltak.  

 

Det finnes et mer omfattende utredningsspor innenfor opplegget for metodevurdering innen 

spesialisthelsetjenesten (Nye metoder) enn det som beskrives som hurtig metodevurdering, nemlig 

fullstendig metodevurdering. Det er mulig at en i en slik fullstendig metodevurdering bredere vil 

vurdere flere alternativer. Vi oppfatter det imidlertid slik at svært mange utredninger, med store 

konsekvenser av tiltak, gjøres uten slike alternative tiltaksvurderinger. 

 

Vi har forståelse for at et legemiddelfirma først og fremst vil ha interesse av å sende inn 

dokumentasjon for nye legemidler. Vi oppfatter det imidlertid som uheldig at det statlige systemet 

ikke legger opp til at andre alternativer enn legemidler reelt blir vurdert. Vi vil på denne bakgrunn 

be SLV vurdere hvordan disse retningslinjene for dokumentasjonsgrunnlag bedre kan legge til rette 

for dokumentasjon for reelt å kunne vurdere flere alternative tiltak. 

 

Bruk av egen terminologi mv 

I utredningsinstruksen, i retningslinjene for samfunnsøkonomiske analyser og i diverse 

sektorveiledere brukes i hovedsak begrepet Nullalternativ som beskrivelse av den situasjonen som 

tiltak skal vurderes i forhold til. Det beskrives da både dagens situasjon og forventet fremtidig 

utvikling uten tiltak.  

 

I utkastet til retningslinjene (s 13) brukes et begrep som norsk klinisk praksis for å beskrive 

utgangspunktet for analysen. Det brukes videre et begrep som komparator som ser ut til å ha samme 

funksjon. Vi antar at dette er vel innarbeidede begrep innen helsesektoren, men en kan vurdere om 

også nevne standardbegrepet. For øvrig vektlegges det i standardanalyser å beskrive forventet 

utvikling fremover i nullalternativet, noe som kan tydeliggjøres i utkastet til retningslinjer der 

problemomfang (prevalens og insidens) skal beskrives i nåtid og fortid.   

 

I kapittel 9 beskrives helseøkonomiske analyser. Det brukes her et begrep som QALY analyse og 

det sies at dette i engelskspråklig litteratur ofte omtale som cost-utility analysis. I norsk standard 

begrepsbruk kalles gjerne dette en kostnadseffektivitetsanalyse, noe som gjerne kan nevnes. For 

øvrig vil begrepet cost- effectiveness analysis også kunne brukes om cost-utility analysis.
2
  

 

I kapittel 10. 3 brukes begrepet tidshorisont på det som generelt betegnes som analyseperiode. 

 

                                                      
2
 Beskrivelsen av analysen følger ikke fullt ut standard tilnærming, men hovedtilnærmingen virker lik.  
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Sammenlikning med samfunnsøkonomiske analyser 

I kapittel 9 gis det en sammenlikning mellom et utvidet helsetjenesteperspektiv og et 

samfunnsperspektiv som ligger til grunn for samfunnsøkonomiske analyser. Det beskrives her (side 

23) som om et samfunnsperspektiv har som utgangspunkt følgende: 

 
«1) Produksjonsvirkninger som følge av legemiddeltiltaket.  

2) Konsekvenser av helsehjelp for pasienters framtidige forbruk av offentlige tjenester og mottak av 

stønader/pensjoner. Dette vil si at ikke-relaterte helsetjenestekostnader og -besparelser skal ikke inkluderes. 

For eksempel skal helsetjenestekostnader som knytter seg til fremtidige ikke-relaterte sykdommer ikke tas 

hensyn til.  

3) Skattekostnader ved offentlig finansieringsbehov.  

4) Trygd, pensjonsutbetalinger, merverdiavgift og andre overføringer.« 

 

En samfunnsøkonomisk analyse vil ikke ta utgangspunkt i punkt 4. Dette vil være overføringer og 

ikke samfunnsøkonomiske virkninger, jf. f.eks. side 63 i DFØs veileder om samfunnsøkonomiske 

analyser og punkt 6.1.1 i Rundskriv 109/14 fra FIN (om merverdiavgift).  

 

I en samfunnsøkonomisk analyse kan en regne med produksjonsvirkninger (punkt 1) og 

skattekostnader (punkt 3). Når det gjelder punkt 2, skal en i hvert fall ikke regne med fremtidige 

stønader og pensjoner siden dette er overføringer og ikke samfunnsøkonomiske virkninger.  Det er 

uklart om det vil være rimelig å regne med fremtidige helsetjenesteutgifter til ikke-relaterte 

sykdommer i samfunnsøkonomiske analyser slik vi kjenner dem fra Norge. En hovedtilnærming er 

å bruke forenklinger og gjennomsnittsvurderinger.  Når det gjelder bruk av VSL (verdien av et 

statistisk liv), som ifølge rundskriv R- 109/14 skal brukes generelt, er det ikke lagt opp til å 

differensiere ut fra forskjellige karakteristika hos de statistiske livene (bortsett fra å kunne i en 

tilleggsanalyse vekte barns liv opp).   

 

Vi vil tilrå at teksten gjennomgås slik at det fremgår hva en ikke skal legge vekt på ut fra 

helsetjenesteperspektivet, men at dette ikke settes opp som en kontrast til (et misvisende bilde av) 

samfunnsperspektivet.   
 

 

Virkninger på forbruk av offentlige tjenester 

Det foretas en avgrensning av hvilke virkninger som en skal regne med i analysene. Med det 

utvidete helsetjenestebegrepet oppstår det vanskelige avgrensningsproblemer. Vi oppfatter at 

effekter generelt i den kommunale helse- og omsorgstjenester skal beskrives. Det ser ut at dette bare 

blir eksplisitt uttrykt ved beskrivelse av budsjetteffekter (s 34). Det fremgår imidlertid ikke om 

effekter for eksempel av hjelpemidler skal vurderes. Hvis effekter for bruk av sykepleieartikler 

inngår, kan det synes vilkårlig å ikke inkludere andre hjelpemidler (rullestoler, boligtilpasninger) 

som pasienter gjerne mottar i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.  

 

 

 

Håndtering av fordelingsvirkning - beregning av alvorlighetsgrad 

I kapittel 11 gis det (en svært detaljert) beskrivelse av hvordan alvorlighetsgrad skal beregnes. Vi 

oppfatter dette som regler for beregning av fordelingsvirkninger, dvs. hvordan ulike QALY skal 
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vektes avhengig av alvorlighet.
3
 I en fordelingsanalyse vil det være viktig å gruppere individer i 

grupper som er tilstrekkelig like for de egenskaper som en ønsker å ta hensyn til. Utgangspunktet 

for den relevante sammenlikningen mellom grupper er absolutt prognosetap ved at et stort 

prognosetap vil gi høyere prioriteringsvekt. Det tas utgangspunkt i pasientgruppens 

gjennomsnittsalder. Hvis pasientgruppen er ung, er risikoen for et stort absolutt prognosetap vurdert 

som betydelig. Motsatt; hvis pasientgruppen er eldre, er risikoen for et stort absolutt prognosetap 

vurdert som liten. Vi er usikker på om dette kan få paradoksale konsekvenser i en del tilfeller slik at 

grupperingsmetodikken ikke er treffende. Slik vi forstår det, vil en eldre person som rammes av en 

sykdom som gjerne også rammer yngre, slik at pasientgruppen i gjennomsnitt er ung, komme inn i 

pasientgruppe med høy beregnet alvorlighet, noe som vil gi høy prioriteringsvekt for denne 

personen. Motsatt; hvis en ung person rammes av en sykdom som i stor grad rammer eldre, slik at 

gjennomsnittsalderen er høy og dermed alvorlighetsgraden lav, vil dette gi lav fordelingsprioritet 

for denne unge personen. Det kan oppfattes som kontraintuitivt fordi nettopp slike unge pasienter 

kan det synes rimelig å gi prioritet. Måten fordelingsgrupperingen gjøres kan potensielt gi urimelige 

resultater. 

 

Det er i vedlegg 4 (s 48) sagt at dersom aldersspredningen i pasientgruppen er svært skjevt fordelt, 

kan median alder vurderes. Vi kan ikke se at bruk av median i særlig grad vil løse det paradoksale i 

eksemplene nevnt over. En mer målrettet tilnærming kunne være å vurdere alvorlighetsgrad for 

undergrupper av pasientgruppene og vurdere ulike behandlingstilbud for ulike aldersgrupper.  

 

Vennlig hilsen 

Roger Bjerke 

avdelingsdirektør 

                                                                                                Elisabeth Aarseth 

                                                                                                fung. seksjonssjef  

 

 

                                                                                                        

     

     

  

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 
 

                                                      
3
 Jf . at det i vedlegg 4 sies at alvorlighet er et fordelings- eller rettferdighetshensyn som kommer i tillegg til 

effektivitet. 
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