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Sammendrag 

 

Målet med oppgaven er å beregne kostnader knyttet til utvalgte lavverdi-undersøkelser innen 

bildediagnostikk sett fra et helsetjenesteperspektiv.  

 

Radiologiske undersøkelser er et viktig verktøy i sykdomsdiagnostisering, men ikke alle 

undersøkelsene som blir utført med dagens praksis er nødvendige. Slike undersøkelser kalles 

derfor for lavverdi-undersøkelser, fordi de ikke fører til noen forbedring for pasienten og kan i 

noen tilfeller forårsake mer skade enn nytte. I tillegg forårsaker lavverdi-undersøkelsene 

ineffektiv bruk av helsetjenesteressursene særlig på radiologiske avdelinger, som virker som 

flaskehalser i pasientforløp.  

 

Dataene brukt i oppgaven ble stort sett hentet fra rapporter og forskningsartikler, men noen av 

dataene ble tilsendt etter forespørsel til utvalgte helseforetak. Datagrunnlaget ble bygget på 

tall fra året 2019 slik at resultatet ikke skulle bli påvirket av anomalier som følge av 

koronapandemien. Beslutningstrær ble laget for å illustrere utredningsforløpene for voksne 

pasienter med kneplager uten varselsymptomer, hodepine uten varselsymptomer, vondt i 

korsrygg uten varselsymptomer og voksne med lette hodeskader med lav risiko. Probabilistisk 

sensitivitetsanalyse i form av Monte Carlo simulering ble utført for å finne gjennomsnittlige 

kostnader knyttet til lavverdi-undersøkelser.  

 

Ifølge analysen medfører de fire lavverdi-undersøkelsene alene 131,5 millioner kroner i 

kostnader for helsevesenet per år. Disse ressursene kan isteden brukes til andre undersøkelser 

eller tjenester som er til nytte for pasientene.  
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Abstract 

 

Radiological examinations are an important diagnostic tool, however not all examinations 

currently conducted are necessary. These examinations can be defined as low-value 

examinations, since they do not lead to any improvement for the patient, or in some cases can 

cause more harm than good. In addition, they demand highly professional health workers and 

generate large costs. 

 

The data on which this thesis is based was mainly obtained from reports and research articles 

whilst some of the data were obtained on request from selected hospital trusts. Model 

calculations and estimations were based on data from the year 2019 in order to eliminate 

possible anomalies from the Covid-19 pandemic. Decision trees were created to illustrate the 

possible decisions under examination of certain groups of patients such as: adult patients with 

knee pain without red flags, headaches without red flags, lower back pain without red flags 

and adults with mild head injuries with low risk. Probabilistic sensitivity analysis in the form 

of Monte Carlo simulations was carried out to determine the average costs associated with 

low-value examinations in radiology. 

 

The findings show that these four low-value examinations alone entail a cost of just under 

NOK 131.5 million per year. These resources could be redistributed to other examinations or 

health services useful for the patients.  
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Forord 

 
Min masteroppgave, Kostnader knyttet til lavverdi-undersøkelser innen bildediagnostikk, er 

den avsluttende delen av min mastergrad i interdisiplinær helseforskning.  

Prosessen var spennende og lærerik, samtidig som jeg møtte en del utfordringer knyttet til 

koronapandemien. Det er derfor særlig tilfredsstillende å nå kunne levere en ferdig 

masteroppgave. 

Jeg vil med dette rette en stor takk til mine to veiledere Elin Kjelle (NTNU Gjøvik) og Bjørn 

Hofmann (UiO, NTNU Gjøvik) for et svært spennende tema som har gitt meg mye ny innsikt.  

Uten deres faglige bidrag og støtte hadde oppgaven ikke vært mulig å gjennomføre. 

 

Oslo, 1. desember 2022 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 

Norge er et av de OECD-landenei som bruker høyest andel av sitt brutto nasjonalprodukt 

(BNP) på helsetjenester. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var samlede helseutgifter i 

Norge 387 milliarder i 2020, noe som tilsvarte 71 883 kroner per innbygger. Det utgjorde ca. 

11,3% av landets BNP, og det var en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med 9,3% (57 

131 kroner per innbygger) i 2014 (1).  

Helseutgiftene antas å fortsette å stige, av flere grunner. Beregninger gjort av SSB sier at 21% 

av Norges befolkning kommer til å bestå av mennesker eldre enn 67 år i 2050. Hovedsakelig 

skyldes det store fødselskull etter andre verdenskrig sammen med stadig økende forventet 

levealder (2). I tillegg til demografiske endringer legger faktorer som økt inntekt, økte 

forventninger og krav til tilgang, kvalitet og teknologiutvikling større, økonomisk press på 

helsebudsjettet (3).  

I statens streben etter stadig mer effektivt ressursforbruk settes det mer fokus på forebygging. 

De siste 30 årene har det blitt etablert en rekke nasjonale screeningprogrammer. Samtidig er 

nytten av noen slike forebyggende programmer ikke entydig og ofte forbundet med fare for 

overdiagnostisering, med overbehandling som konsekvens (4;5).  

Radiologiske undersøkelser er et viktig undersøkelsesverktøy, og særlig bruk av MR og CT 

har økt kraftig siden begynnelsen av 2000-tallet. Norge er det landet i Norden som utfører 

flest radiologiske undersøkelser, særlig CT-undersøkelser. Det er oppsiktsvekkende ikke bare 

pga. kostnaden, men også fordi unødvendige CT-undersøkelser medfører unødvendige 

stråledoser for pasientene (6).  

Nå har de avanserte undersøkelse, som MR og CT, ofte blitt et første utredningsalternativ selv 

der det ikke er behov for det. For eksempel ved knesmerter henviser fastleger ofte ukritisk til 

MR-undersøkelser, og flere MR-undersøkelser mangler dokumentert effekt (7;8). Antall eldre 

 
i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) 
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pasienter som får henvisninger til CT eller MT øker også. Artrose er en vanlig årsak til 

knesmerter hos eldre pasienter. Den beste modaliteten for utredning av artrose er 

konvensjonell røntgen (9). Bruk av MR hos disse pasientene vil derfor ikke være nyttig for 

videre oppfølging og behandling. I tillegg er det en fare for å knytte knesmerter til tilfeldige 

funn som ofte er til stede hos eldre mennesker på grunn av den degenerative prosessen. Det 

kan resultere i unødvendig eller feilaktig behandling for vedkommende (9). 

En rekke bildediagnostiske undersøkelser er dokumentert å ha lav verdi for enkelte 

pasientgrupper (10). Slike undersøkelser bør unngås, siden de ikke er til nytte for pasienten, 

og i noen tilfeller også kan føre til negative konsekvenser. Noen kan til og med oppleve å få 

redusert livskvalitet grunnet unødvendig behandling, bekymringer eller ubehandlede 

sykdommer i situasjoner der de tilfeldige funnene feilaktig blir tatt for å være sykdommens 

årsak. I tillegg skaper slike undersøkelser unødvendige køer og fører til at bildediagnostiske 

avdelinger har blitt en flaskehals for eksempel i pakkeforløp for kreftpasienter (11).   

For å øke kvaliteten på undersøkelser innen bildediagnostikk har Norsk radiologisk forening 

aktivt deltatt i kampanjen «Gjør kloke valg». Dette er en internasjonal kampanje som er kjent 

som «Choosing Wisely» og har som mål å redusere antall unødvendige undersøkelser innen 

helsetjenesten. I regi av kampanjen har Norsk radiologisk forening utarbeidet seks 

anbefalinger om radiologiske undersøkelser som bør unngås. På den måten blir ikke pasienter 

utsatt for behandlinger med liten eller ingen nytte, og ressursene kan brukes til nødvendige 

undersøkelser i stedet.  

Norsk radiologisk forenings anbefalinger er formulert slik: 

1. Unngå CT-undersøkelser av voksne ved lette hodeskader med lav risiko. 

2. Unngå bildediagnostikk ved korsryggssmerter uten varselsymptomer. 

3. Unngå bildediagnostikk ved ukomplisert hodepine uten varselsymptomer. 

4. Unngå avansert bildediagnostikk ved fremre knesmerter dersom pasienten ikke har 

hydrops, låsning eller har forsøkt fysikalsk behandling uten bedring. 

5. Unngå å anbefale utredning eller kontroll av tilfeldig påviste ovarialcyster ved 

bildediagnostikk dersom kriteriene for dette ikke er oppfylt. 
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6. Unngå bruk av CT ved mistanke om akutt appendicitt hos barn, før ultralyd har vært 

vurdert som et alternativ.  

Disse anbefalingene ble valgt av Kvalitetsutvalget i Norsk radiologisk forening, med 

utgangspunkt i anbefalinger utarbeidet av «Choosing Wisely»-kampanjen, i andre land. De 

seks anbefalingene ble vurdert av Kvalitetsutvalget som «meget godt dokumenterte og meget 

godt egnet til norske forhold» (12). 

1.2. Problemstilling og avgrensning 

1.2.1. Problemstilling 

Denne masteroppgaven er en del av prosjektet «Improving Radiological Services» (IROS) 

som har som mål å redusere bruk av undersøkelser av lav verdi innen bildediagnostikk og 

forbedre kvaliteten på radiologiske tjenester (13). Formålet med denne masteroppgaven er å 

gjøre en beregning av kostnader for utvalgte bildediagnostiske undersøkelser som anses å 

være lavverdi-undersøkelser i et helsetjenesteperspektiv.  

Problemstillingen er: “Hva er kostnadene knyttet til utvalgte bildediagnostiske undersøkelser 

av lav verdi i et helsetjenesteperspektiv?” 

 

Problemstillingen består av følgende delspørsmål: 

1. Hva er kostnad per pasient (KPP) i Norge ved gjennomføring av: 

·         CT av hode 

·         MR av lumbosacralcolumna (LS-columna) 

·         MR av hode 

·         MR av kne  

2. Hva er totalkostnader knyttet til de fire ovennevnte undersøkelsene i 

helsetjenesteperspektiv i Norge? 
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1.3. Avgrensninger 

Det er to av anbefalingene som ikke ble inkludert i denne oppgaven. Den første ble ekskludert 

allerede i planleggingsfasen og den lyder slik: «Unngå å anbefale utredning eller kontroll av 

tilfeldig påviste ovarialcyster ved bildediagnostikk dersom kriteriene for dette ikke er 

oppfylt». Grunnen til det er at denne anbefalingen er rettet mot gynekologer og deres bruk av 

ultralyd, noe som er utenfor det radiologiske miljøet og innebærer en mer sammensatt 

kostnadsberegning som strekker seg utenfor prosjektets hovedmål.  

Anbefalingen «Unngå bruk av CT ved mistanke om akutt appendicitt hos barn, før ultralyd 

har vært vurdert som et alternativ» ble ekskludert i løpet av datainnhentingsprosessen. 

Grunnen til det var at antallet undersøkelser av mageområdet hos barn var så lavt at det ser ut 

til at det er ultralyd som benyttes som førstevalg i klinisk praksis. 

Helsetjenesteperspektivet ble valgt fordi det gir en mer nøyaktig beskrivelse av virkeligheten 

rundt lavverdi-undersøkelser. Kostnadsberegning bare på helseforetaksnivå ville ikke 

reflektert hele situasjonen, siden alle kostnader som slike undersøkelser medfører ikke hadde 

blitt inkludert i beregningene. Henvisningskostnader eller kostnader til undersøkelser gjort 

ved private røntgeninstitutter er eksempler på slike kostnader. For å kunne presentere enda 

mer utfyllende beskrivelser av den økonomiske «byrden» slik tjenester påfører samfunnet 

burde man gjøre beregninger på samfunnsnivå. For å få det til må man inkludere flere 

kostnadsvariabler, slik som for eksempel sykefravær i forbindelse med undersøkelsen, men 

det hadde vært vanskelig å gjennomføre innenfor oppgavens tidsramme.  
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2. Teori 

2.1. Finansieringssystemer i helsetjenesten  

Mennesker som er bosatt i Norge er dekket av offentlig universell helseforsikring. 

Helsetjenestene er «gratis» for innbyggerne. Med «gratis» menes det at helsevesenet er 

finansiert gjennom beskatningen, men er tilgjengelig for alle innbyggerne uten ytterlige 

betalinger utenom en eventuell egenandel. Det er satt en grense på hvor mye en skal betale i 

egenandel per kalenderår. I 2019 var det 2 slike grenser: egenandelstak 1 og 2. Egenandelstak 

1 inkluderte egenandeler knyttet til lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt og 

pasientreiser. Det utgjorde 2 365 NOK per kalenderår. Det innebar at når en pasients betalte 

egenandeler sammenlagt i et kalenderår oppnår eller overstiger denne grensen fritas pasienten 

fra å betale ytterligere egenandeler det kalenderåret. Egenandelstak 2 lå på 2 085 NOK og 

gjaldt for egenandeler knyttet til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkelte former 

for tannbehandling og opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon (14). Fra 1. januar 2021 

ble de to egenandelstakene slått sammen til ett og i 2022 ligger det på 2 921 NOK (15). I 2019 

var det ca. 1,3 millioner personer som fikk frikort for egenandelstak 1 tilsendt (16).  

Om lag 86% av helsetjenesten er offentlig finansiert, en andel som har vært relativt stabil de 

siste tiårene (17;18). I 2020 lå helseutgiftene på 71 883 NOK per innbygger, og de totale 

helseutgiftene utgjorde 11,3% av landets BNP. Det plasserer Norge på en 7. plass 

sammenlignet med andre OECD-land etter andelen BNP brukt på helsevesenet (19). 

Kostnaden per innbygger var i 2020 noe høyere enn de foregående årene, en økning som 

antageligvis skyldes COVID-19 pandemien. I perioden 2015-2019 ble rundt 10% av BNP 

brukt til det samme formålet (18).  

2.1.1. Spesialisthelsetjenesten 

Norge har et delvis desentralisert styringssystem i helsevesenet: staten har ansvar for 

spesialisthelsetjenesten som styres av de fire regionale helseforetakene (RHF) og kommunene 

er ansvarlige for primærhelsetjenesten. De fire RHF-ene har et “sørge-for-ansvar”, som betyr 

at det er deres oppgave å sikre at regionens innbyggere har tilgang til spesialisthelsetjeneste 

(20). Samlet eier de fire RHF-ene 20 sykehus som er fordelt etter deres geografiske 
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beliggenhet (21). Helseforetakene representerer det operative nivået til 

spesialisthelsetjenesten, altså det nivået der innbyggerne mottar helsetjenester (20).  

Finansiering av spesialisthelsetjenesten er todelt og består av aktivitetsbasert finansiering og 

en aktivitetsuavhengig basisbevilgning. Først fordeles bevilgningen fra Stortinget mellom 

RHF-ene som i sin tur fordeler midlene mellom helseforetakene. Størrelsen på bevilgningen 

avgjøres av antall innbyggere i regionene, deres alderssammensetting og forskjeller i 

kostnader for å levere helsetjenester (22).  

Den aktivitetsavhengige delen er en del av Innsatsstyrt finansiering (ISF) som ble innført i 

1997 som et tiltak for å stimulere til kostnadseffektiv sykehusdrift. Størrelsen på tilskuddet er 

avhengig av sykehusets aktivitet – jo høyere effektivitet, desto høyere tilskudd og vice versa 

(22). ISF baserer seg på gjennomsnittskostnader for ulike behandlinger som er uttrykt i form 

av kostnadsvekter for én DRG (Diagnosis Related Group). Hver DRG-vekt er knyttet til en 

bestemt prosedyre og forutsetningen er at kostnadene innen en diagnosegruppe skal være 

tilnærmet like. Enhetsprisen til et DRG-poeng fastsettes i statsbudsjettet hvert og i 2022 utgjør 

det 47 742 NOK for spesialisthelsetjenesten (23). For eksempel ligger kostnadsvekten for 

innleggelse av pasienter eldre enn 17 år med traumatisk hjerneskade uten risiko på 0,750 eller 

35 806 NOK.i 

I 2022 utgjør basisbevilgningen 50% av finansieringen av spesialisthelsetjenesten og de 

resterende 50% kommer fra ISF (23). 

Parallelt med den allerede eksisterende ordningen ble det i 2014 innført en forsøksordning 

kalt Kvalitetsbasert finansiering (KBF). Ordningen innebar at en del av inntektene til RHF-

ene skulle gjøres avhengige av måloppnåelse på forhåndsdefinerte prestasjonsmål, som 

uttrykkes i form av utvalgte indikatorer for kvalitet. Hensikten med ordningen var å fremme 

kvalitet i behandlingen. I 2015 ble det gjennomført en evaluering av ordningen og det ble 

bestemt at den skulle videreføres (24). Ca. 550 millioner ble utdelt gjennom denne ordningen 

 
i 47 742 x 0,750 = 35 806 

Basert på DRG-liste for 2022 som er tilgjengelig fra: 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-

finansiering-isf 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf
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i 2019 og resultatet skulle vurderes etter 40 kvalitetsindikatorer (25). Fra 1. januar 2022 ble 

KBF-ordningen erstattet med en alternativ Resultatbasert ordning (RBF). Antallet indikatorer 

ble redusert til 7, og det ble foreslått 590,3 millioner kroner til denne ordningen i 

statsbudsjettet for 2022 (24).  

2.1.2. Kostnad per pasient 

Stadig stigende helseutgifter og problemstillinger knyttet til en aldrende befolkning, forlenget 

levealder og lavere befolkningsvekst kan bli en utfordring for velferdsstaten i Norge 

fremover. Det fremhever viktigheten av å ha effektiv ressursstyring innen den offentlige 

helsetjenesten.  

Kostnad per pasient (KPP) er et verktøy som skal bidra til en mer effektiv ressursbruk ved å 

synliggjøre alle pasientrelaterte kostnader som påløper i behandlingsprosessen i et helse-

foretak. Hver enkelt KPP-sats vil kunne gjenspeile alle delprosesser som har inngått i 

behandlingsprosessen og skal kunne spores tilbake til den bestemte pasienten. Det gjør 

modellen godt egnet til å utøve kostnads- og kvalitetskontroll. Ved å sammenligne KPP-

satsene innen homogene pasientgrupper på tvers av sykehus kan eventuelle forskjeller eller 

avvik avdekkes. Liten variasjon i kostnadene innen en pasientgruppe kan tyde på høy 

konsistens i tjenesten og lav sjanse for forekomst av behandlingsfeil. Det danner samtidig et 

datagrunnlag som kan brukes til oppdatering av DRG-systemet i framtiden (26).  

Beregningsmodeller kan ta utgangspunkt i sykehusenes årsregnskap og omfatter både direkte 

og indirekte kostnader. De totale kostnadene i en gitt periode, inkludert kapitalkostnader, blir 

fordelt på de pasientene som har fått behandling i samme periode. Innsatsfaktorer som for 

eksempel medikamenter, kontrastmidler eller implantater kalles for direkte kostnader. 

Indirekte kostnader er ofte ikke like åpenbare og må derfor beregnes. Det omfatter både 

påløpte kostnader ved den tjenesteytende enheten og noen av felleskostnadene. Kostnader 

som ikke kan kobles til pasientbehandling blir ekskludert. Det er gjerne kostnader som 

stammer fra annen virksomhet enn ren sykehusdrift slik som for eksempel ressurser brukt på 

forskning og undervisning, parkeringsanlegg eller barnehager (26).  

Arbeidskraft er hovedinnsatsfaktor i spesialisthelsetjenesten. Tiden helsepersonell bruker per 

prosedyre er relativt enkel å måle, og derfor bygger den nasjonale KPP-spesifikasjonen på en 
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form for aktivitetsbasert kostnadsberegning; en TD-ABC (Time Driven Activity Based 

Calculation) (26).  

For å registrere radiologisk aktivitet skal både undersøkelser og intervensjoner på avdelingen 

identifiseres gjennom korresponderende NCRP-koder. I tillegg kreves prosedyrens varighet 

og stillingsvekter for personellet engasjert i tjenesten (26). Radiografer og radiologer er det 

helsepersonellet som utfører oppgavene som går innunder samlebetegnelsen radiologiske 

tjenester. Radiografer har tre års universitetsutdannelse innen helse og teknologi. Det er radio-

grafer som utfører de fleste radiologiske undersøkelsene. Radiolog er en lege med spesial-

utdannelse innen radiologi som er ansvarlig for analysen og rapporteringen av undersøkelsen 

(27).  

I aktivitetsberegninger kan innsatsfaktorer som varighet og stillingsvekter være spesifikke 

eller basert på gjennomsnittsanslag. Helseforetakene definerer selv detaljeringsgraden i 

beregningen, men det er et krav om at det skal være mulig å sammenligne KPP-satsene på 

tvers av sykehusene (26).  

2.1.3. Primærhelsetjenesten 

I tråd med samhandlingsreformen i 2012 ble flere oppgaver flyttet fra spesialist- til primær-

helsetjenesten. I likhet med RHF-ene er det kommunens oppgave å sørge for at 

primærhelsetilbudet finnes i deres ansvarsregion (20). I samsvar med § 3-1 i Helse- og 

omsorgstjenesteloven skal primærhelsetjenesten blant annet omfatte følgende: legevakt, 

psykososial beredskap og oppfølgning, fastlegeordningen, helsetjenester i hjemmet, 

helsefremmende og forebyggende arbeid, svangerskap- og barselsomsorgstjenester, plass på 

et sykehjem og personlig assistanse (28).  

Kommunene har ganske høy grad av frihet i måten de organiserer helsetilbudet på. Det 

innebærer at de kan velge hvorvidt de vil utføre tjenestene selv eller inngå avtale med private 

aktører, andre kommuner eller helseforetak (20).  

Utgifter knyttet til helse- og omsorgstjenesten dekkes nesten fullstendig av kommunens frie 

inntekter, som utgjøres av skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Det siste har et mål om 

å utjevne forskjellene i skatteinntektene og helseutgiftene mellom kommunene, som er 
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forårsaket av den demografiske befolkningssammensetningen. I tillegg finansieres noen 

utgifter ved hjelp av øremerkede tilskudd. De største tilskuddspostene er investeringer til 

omsorgsboliger og sykehjem, i tillegg til toppfinansiering av ressurskrevende pasienter (29).  

I noen lovbestemte tilfeller kan det kreves egenandel ved ytelse av helse- og omsorgstjenester, 

for eksempel for et langvarig opphold på sykehjem eller for barn som har opphold på en 

institusjon.  Kommunene fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon (30). Om lag 

15% av alle utgifter til sykehjem finansieres gjennom egenbetaling (29). 

Fastleger inngår også i kommunenes ansvar for tilbudet om primærhelsetjenesten. Alle som er 

folkeregistrert i Norge har rett til en fastlege. I tråd med fastlegeordningen, implementert i 

2001, har fastleger en spesiell rolle som portvakt til den kostbare spesialisthelsetjenesten. 

Fastlegens oppgave er å avgjøre hvilke pasienter fastlegen kan diagnostisere og behandle selv, 

og hvilke pasienter som trenger hjelp fra en spesialistlege og i så fall hvilken spesialist. Det 

sparer spesialisthelsetjenesten for feilaktige og unødvendige pasientbesøk. Det sparer tid for 

selve pasienten også, samtidig som det sparer ressurser og reduserer køen til spesialistlegene. 

Lignende ordninger finnes i en rekke andre land som for eksempel Danmark, Nederland, 

Italia, Finland og Estland (31).  

Flertallet av fastlegene er privatpraktiserende og inngår avtale med kommunene. I følge 

rapporten «En vurdering av alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen» (32) var 

86,6% av fastlegene næringsdrivende og 13,6% var fastlønnet i 2019. I tillegg finnes det 

alternative avtaleordninger som kan være bedre egnet for små kommuner. Disse kan for 

eksempel være blandede modeller som næringsdrift med subsidiering fra kommunen eller 

kommunal drift med fastlege på fastlønn med aktivitetsavhengige bonusavtaler. Den 

ovennevnte statistikken sier imidlertid ingenting om andelene som de med blandet 

finansieringsmodell utgjør av totalen (32).   

Ifølge den samme rapporten har 42% av Norges kommuner bare næringsdrivende fastleger, 

inkludert næringsdrivende med subsidiering. 23% av kommunene har bare fastlønnede og 

35% har en kombinasjon av disse ordningene (32). 
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Staten, kommunene og pasientene betaler for fastlegeordningen i dagens system. Kommunene 

betaler rammetilskudd for hver innbygger registrert på lista til den enkelte fastlege. Størrelsen 

på tilskuddet kan variere avhengig av antall registrerte, men basistilskuddet for inntil 1000 

listeinnbyggere utgjør 653 NOK per innbygger i 2022. Midlene dekkes av trygdeavgiften, noe 

som i praksis gjør kommunene til et mellomledd i denne finansieringsordningen; staten kunne 

valgt å betale fastlegene direkte. Staten betaler også for tjenestene gjennom en «fee-for-

service»-modell, med takstbasert finansiering i bunn. Fastlegene registrer tjenester med 

tilsvarende takster og får utbetalinger etter at tjenesten er utført. De stønadene kommer fra 

folketrygden og gjelder kun for tjenester definert i «Forskrift om stønad til dekning av utgifter 

hos lege» (33).   

Egenandel er også en form for «fee-for-service»-finansieringsmodell. Egenandelsbeløpet 

fastsettes hvert år av Stortinget i budsjettforhandlinger (29). Størrelsen på egenandelen er 

avhengig av ulike faktorer (som for eksempel konsultasjonsvarighet) og inkluderer betaling 

for ekstra tjenester slik som for eksempel laboratorieprøver eller henvisning til spesialistlege. 

Det er også slik at noen befolkningsgrupperi slipper å betale egenandel, mens egenandelstaket 

definert i 2.1 gjelder allment (34). 

2.1.4. Finansiering av radiologiske undersøkelser utført hos et offentlig helseforetak 

Alle radiologiske undersøkelser skal registreres med NCRP-kodeverket uavhengig av om de 

blir utført på et offentlig eller privat helseforetak. Det gjelder både for polikliniske og innlagte 

pasienter. Kodeverket består av over 800 koder og ca. 400 koder brukes for diagnostiske 

prosedyrer (35). Hver prosedyrekode er knyttet til én unik takst, men den kan inneholde flere 

tilleggskoder ved behov. Kun prosedyrer som ble utført eller påbegynt skal registreres i RIS 

(radiologisk informasjonssystem) med dette kodeverket.  

I tilfellene der pasienten ikke møter opp skal det brukes et administrativt kodeverk. Det gjøres 

for å få riktig rapportering av aktivitet i virksomhetene (36).  

Finansieringen av radiologiske tjenester utført på statlige helseinstitusjoner skiller mellom 

polikliniske og inneliggende pasienter. Finansieringen av poliklinisk radiologi er tredelt, der 

 
i Dette kan dreie seg om personer med lav inntekt, barn, eldre o.l. 
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basisbevilgninger utgjør ca. 60% og resten dekkes av refusjoner fra Helfo og egenandelen 

som betales av pasientene. Kravet om refusjon sendes til Helfo og utbetales til det riktige 

RHF-et, basert på informasjon om pasientens bostedskommune (37).  

I tabell 1 kan man se refusjonssatsene som utbetales til offentlige klinikker per radiologisk 

undersøkelse. Satsene presentert i tabellen tilsvarer radiologiske undersøkelser relevante for 

denne masteroppgaven. Årene 2019 og 2022 er valgt for å sammenligne dagens satser med 

satsene før Covid-19-pandemien.   

Tabell 1 - Refusjonssatser for utvalgte bildediagnostiske undersøkelser på offentlige 

helseforetak  

Undersøkelse NCRP-kode Refusjonskategori NOK 2019 (2022) 

CT-hode SAA0AD CT1 167,2 (120) 

MR-hode SAA0AG MR1 414,5 (295) 

MR-kne SNG0AG MR2 474,7 (569) 

MR-LS-columna SNA0GG MR1 414,5 (295) 

Tabell 1:Refusjonssatser utbetalt til offentlige klinikker per hver av de utvalgte radiologiske undersøkelsene i 

årene 2019 og 2022. Tabellen er basert på tallene publisert av Helse- og omsorgsdepartementet i Lovdatai 

Radiologiske prosedyrer for pasienter, som er innlagt på et offentlig helseforetak, er inkludert 

i kostnadsgrunnlaget til DRG og dekkes delvis gjennom ISF-refusjon og delvis gjennom et 

rammetilskudd. Sammen utgjør egenandel og ISF-refusjoner den aktivitetsbaserte delen av 

finansieringsordningen som står for 50% (i 2022) av finansieringsgrunnlaget (23;38).  

2.2. Private aktører 

2.2.1. Fritt behandlingsvalg 

Det er flere private klinikker som tilbyr undersøkelser innen bildediagnostikk i tillegg til de 

offentlige helseforetakene i Norge. I tråd med Fritt sykehusvalg-ordningen innført i 2001 har 

pasienter rett til fritt å velge tjenesteleverandør for egen behandling og utredning innen 

 
i En del av «Forskrift om endring i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)» (FOR-2018-12-13-1915; FOR-2021-12-16-3705). 
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spesialisthelsetjenesten. Denne ordningen ble utvidet i 2015 og fikk navnet Fritt 

behandlingsvalg (FBV). Før var det kun institusjoner som var eid av et RHF eller hadde 

inngått avtale med et som kunne tilby slike tjenester til pasienter, men etter sammenslåingen 

av de to ordningene kunne også private aktører yte sine tjenester mot betaling fra staten. 

Forutsetningen for å kunne kreve refusjon var en godkjenning av Helfo som ble kalt 

godkjenningsordningen innen fritt behandlingsvalg. En privat behandlingsleverandør kan ha 

avtale både med et helseforetak og ha en godkjenning fra Helfo samtidig (39). De private 

ideelle sykehusene og privatpraktiserende lege- og psykologspesialister med driftsavtale med 

RHF er unntatt fra ordningen (40).   

Målet med ordningen var å redusere ventetidene gjennom å skape et bredere tilbud og 

stimulere offentlige helseforetak til å øke effektiviteten. Det skulle oppnås blant annet 

gjennom fjerning av «aktivitetstaket» for offentlige helseforetak. Aktivitetstak var en form for 

aktivitetsstyring ved aktivitetsbasert rammefinansiering, der den aktivitetsbaserte delen ble 

konvertert til et bestemt antall DRG-poeng. Denne aktivitetsbegrensningen førte til store 

underskudd i sykehusenes budsjetter da aktivitetsøkningen ble større enn det det var 

finansieringsgrunnlag for og det var dette som førte til at aktivitetstaket ble opphevet (41).  

I sin evaluering av FBV-ordningen viser Kaarbøe (42) at fjerningen av aktivitetstaket ikke 

førte til kapasitets- og  aktivitetsøkning. Det å øke aktiviteten fører til behov for mer personell 

og utstyr og i realiteten spiller fjerningen av aktivitetstaket liten rolle ettersom sykehusene 

ikke får dekket mer enn 50% av sine gjennomsnittskostnader. Dessuten er det slik at man ikke 

stimulerer offentlige foretak til å utvide egen kapasitet når man kan kjøpe de samme 

tjenestene fra private aktører til en lavere pris. Det kunne ha påvirket den samlede kapasiteten, 

men analysen viser at FBV i liten grad resulterte i mer kjøp. Forklaringen er sannsynligvis 

sammensatt. Det handler både om en vurdering av reelle behov og reduksjon av lavverdi-

tjenester. Samtidig har det på noen områder kommet statlige retningslinjer der man ønsker å 

kjøpe færre tjenester fra private, noe som er i strid med selve FBV-ordningen til en viss grad 

(42). I 2022 besluttet Støre-regjeringen at de ville avvikle ordningen fra 2023 (43).  
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2.2.2. Finansiering av private røntgeninstitutter 

Den private polikliniske virksomheten innen radiologi finansieres på samme vilkår som den 

offentlige, der refusjoner fra Helfo og egenandeler dekker ca. 40% av den gjennomsnittlige 

ressursbruken og resten dekkes av rammeavtalen med RHF. Forutsetningen for å få 

utbetalinger fra folketrygden (Helfo) og RHF er at de private tilbyderne inngår avtale med et 

RHF. Private røntgeninstitutter rapporter sin radiologiske aktivitet ved bruk av NCRP-

kodeverket til Helfo og får utbetalt refusjon direkte, ikke via et RHF slik ordningen er for 

offentlige aktører (44).  

Hver undersøkelse er knyttet til en bestemt refusjonskategori som definerer utbetalingssatsen 

for den utførte tjenesten. Her er det presentert satser og grupper for de undersøkelsene som er 

relevante for denne studien: 

Tabell 2 - Refusjonssatser for utvalgte bildediagnostiske undersøkelser på private 

klinikker 

Undersøkelse NCRP-kode Refusjonskategori NOK 2019 (2022) 

CT-hode SAA0AD CT1 215,7 (190) 

MR-hode SAA0AG MR1 361,1 (357) 

MR-kne SNG0AG MR2 400,9 (595) 

MR-LS-columna SNA0GG MR1 361,1 (357) 

Tabell 2: Refusjonssatser utbetalt til private klinikker per hver av utvalgte radiologiske undersøkelsene i årene 

2019 og 2022. Tabellen er basert på tallene publisert av Helse- og omsorgsdepartementet i Lovdatai   

Unilabs Norge AS og Evidia (tidl. Aleris Røntgen AS) er de to største private aktørene innen 

bildediagnostikk i Norge. Begge har avtale med alle fire RHF-ene. De står for ca. 20%-25% 

av alle polikliniske radiologiske undersøkelser som blir utført per år. I 2017 utgjorde de 

samlede refusjonene til polikliniske radioundersøkelser rundt 680 millioner kroner (NOK), 

hvorav om lag 280 millioner ble utbetalt til de private instituttene (38).  

 
i En del av «Forskrift om endring i forskrift stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private 

medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter» (FOR-2021-12-18-3774; FOR-2018-12-13-1916). 
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2.3. Behov for prioriteringer i helsetjenesten og utfordringene det medfører 

2.3.1. Fordelingsteorier 

Hver innsats innen helsetjenesten innebærer ressursbruk som kan kvantifiseres. Ressursene 

kan uttrykkes i for eksempel arbeidstimer, legemidler eller utstyr, men ressursene er knappe. 

Det innebærer at man må prioritere tjenester som har høyest verdi i form av helsegevinst. 

Norge er bedre stilt økonomisk enn mange andre land, men behovet for å prioritere er likevel 

stort, fordi ressursene ikke er uuttømmelige (45). Hovedmålet med det offentlig finansierte 

helsevesenet i Norge er å tilby helsetjenester av like god kvalitet til alle innbyggere uansett 

alder, kjønn, etnisitet, sosial status, inntekt og bosted. Det krever rasjonell bruk av 

helsetjenesteressurser, som igjen krever åpenhet, rettferdighet og klarhet rundt de 

prioriteringskriteriene beslutningene er basert på (46).  

Olsen (47) nevner tre sentrale teorier rundt hva som er en rettferdig fordeling av 

helsetjenester: utilitarisme, egalitarisme og maximin.  

Utilitarisme (eller nytteetikk på norsk): navnet kommer fra det latinske ordet utilitas, som 

oversettes til nytte på norsk. Det som betyr noe for en handling eller et tiltak er hvor nyttig 

konsekvensene er. Nytten vurderes gjerne i form av menneskets velvære (lykke) og smerte. 

Utilitarismens maksime at man skal handle den totale nytten til en gruppe eller befolkning 

(47). 

Ulike fordelinger av samfunnets goder kan gi mer eller mindre nytte avhengig av den enkeltes 

tilgang til godene. Det betyr at en som har mye av et gode får mindre lykke av å få mer av det 

samme, sammenlignet med noen som i utgangspunktet har mindre. Dette konseptet kalles 

avtakende grensenytte. Følger man det fordelingsprinsippet må man fordele goder slik at det 

fører til mest mulig lykke på befolkningsnivå. Å måle lykke fremstår ganske problematisk, 

men det finnes flere måter å måle helse på. Man kan for eksempel bruke kvalitetsjusterte 

leveår (QALY), forbedring i livskvalitet eller ekstra leveår som følge av intervensjonen. 

Anvender man den utilitaristiske teorien må man velge det alternativet som resulterer i mest 

mulig helse på befolkningsnivå innen bestemte ressursrammer (47). 
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Egalitarisme: på lik linje med utilitarisme er egalitarisme en konsekvensialistisk tilnærming, 

noe som betyr at rettferdighet i resultatet er viktigere enn at fordelingsprosessen blir utført på 

en rettferdig måte. Den relative forskjellen mellom den som har mest og den som har minst er 

avgjørende for egalitarismen. Målet er å oppnå en størst mulig grad av likhet etter 

fordelingen. Selve fordelingsprosessen kan fremstå som urettferdig, der én får mye, mens en 

annen får lite eller ingenting, så lenge det resulterer i ingen eller minst mulig forskjell mellom 

individene. Tilhengere av streng egalitarisme foretrekker at alle lever like korte eller dårlige 

liv fremfor at alle lever lengre og/eller bedre men ulike liv (47).  

Maximin: Maximin-prinsippet er assosiert med moralfilosofen John Rawls. Han har et 

egalitært utgangspunkt, men aksepterer en eventuell ulikhet som oppstår etter fordelingen så 

lenge det er til fordel for den svakest stilte, noe som gjør denne tilnærmingen mindre streng 

sammenlignet med egalitarisme. Maximin-prinsippet anvendt er opptatt av å finne 

fordelingsalternativet som skal være best for den som har minst. Det er nødvendig å bemerke 

at fordelingsvaren i Rawls teori er en samling av såkalte primære goder; rettigheter, 

muligheter, inntekt og velferd, mens helse, overraskende nok, er ikke blant hans «primære 

goder» (47).   

2.3.2. Problematikken knyttet til behovet for helsetjenester 

Det er viktig å skille fordeling av helse og helsetjenester. Helsetilstand er en kombinasjon av 

genetikk, miljø og egne valg. Vi kan ikke omfordele helse på befolkningsnivå, men vi kan 

omfordele helsetjenester. Helse er helsetjenestenes formål, men mer helsetjenester fører ikke 

nødvendigvis til mer helse. For mye behandling og utredning kan i visse tilfeller til og med ha 

motsatt effekt. Det er noe man bør ha i tankene når man diskuterer ulike fordelingsteorier 

(47;48).  

I bestrebelsen etter å produsere mer helse etterspør man flere og bedre helsetjenester, men 

behov må skilles fra etterspørsel, siden etterspørsel ikke er direkte refleksjon av behov. 

Etterspørsel kan karakteriseres av enkeltindividers ønske om helsetjenester, og er en subjektiv 

vurdering av ens eget behov for helsetjenester. Behov derimot er anerkjent også av andre enn 

bare den som etterspør (47).  
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Mennesker kan oppfatte at de har ulike behov, men selv om det er en enighet på samfunnsnivå 

angående hva som er behovet, altså et legitimt krav på helsetjenester, er ikke våre behov 

konstante. Behovet kan variere avhengig av geografiske og sosioøkonomiske forhold og tiden 

man lever i. Behov for helsetjenester er også i stadig endring. Påstanden «nye tilbud skaper 

nye behov», eller Roemers lovi (49) gjelder også i medisin og blir avspeilet i helsetilbudet, der 

vi får stadig flere nye behandlinger som kan «kurere» oss fra tilstander som ikke ble oppfattet 

som sykdommer før deres kurer ble tilgjengelige. Slik kan man betrakte skallethet som en 

uønsket tilstand, og hvis det finnes en kur mot det kan det oppfattes som et behov, fordi det 

fører til en forbedring av den opprinnelige tilstanden. Med eller uten nye kurer mot for 

eksempel skallethet er den opprinnelige helsetilstanden den samme, men med kuren får man 

en mulighet til forbedring (47). 

Vurdering av eget behov for helsetjenester er subjektivt og er i tillegg påvirket av 

etterspørselsdrivere som for eksempel teknologi. I land som Norge, der helsetjenesten er 

offentlig finansiert, må det være en slags enighet rundt hva som blir ansett som et behov for å 

legitimere ens krav på helsevesenets felles ressurser (47). Dette kan knyttes til ett av tre 

perspektiver på sykdom, redegjort av Hofmann (50;51). Sett fra et samfunnsperspektiv er 

sykerolle (eller sickness) den rollen en person får når vedkommende ikke kan innfri sosiale 

forventninger og plikter (slik som å arbeide) på grunn av sykdom og for å få tilgang til 

«goder» og rettigheter som den rollen medfører, for eksempel sykepenger, sykemelding, 

behandling og så videre. Mens den enkelte har en sykdomsopplevelse (illness) og 

helseprofesjonene klassifiserer tilstanden som sykdom (disease), definerer samfunnet 

sykerollen, og derved hvem som har behov og rett til å kreve det felles «godet» som 

helsetjenester er (50;51).  

2.3.3. Prioriteringer i helsetjenesten - Norges helsepolitikk 

Det er lang tradisjon for å jobbe systematisk med prioriteringsspørsmålet i helsetjenesten i 

Norge. Det første offentlige utvalget som satte prioritering på den helsepolitiske dagsordenen 

var Lønning I-utvalget i 1985. Deretter har det vært flere utvalg som har jobbet med 

 
i Milton Roemer (1916 – 2001) – helsetjenesteforsker som påsto at “hospital beds that are built tend to be used”. 

Påstanden blir ofte tolket som at «jo flere sengeplasser som opprettes jo flere innleggelser blir det».   
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prioriteringskriterier før man i 2015 fremla Meld. St. 34 (2015-2016) med regjeringens 

konklusjon om at tre kriterier skulle legges til grunn for prioriteringsvurderinger i 

helsetjenesten: nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet. I tillegg ble det foreslått 

en øvre kostnadsgrense på 275 000 kroner per et godt leveår og 825 000 kroner per et godt 

leveår ved tilfeller der det er 20 eller flere år som kunne gått tapt (52;53).  

Det er viktig å bemerke at alle prioriteringsmeldingene kun ble utarbeidet for bruk i   

spesialisthelsetjenesten. Samtidig blir stadig flere oppgaver overført fra 

spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Slik får kommunene større ansvar for flere 

pasientgrupper som befinner seg på ulike steg i behandlingsforløpene: før, under og etter 

behandling. Først i 2017 ble Blankholm-utvalget satt ned, hvis oppgave det var å for første 

gang å vurdere prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 

tannhelsetjenesten. Utvalget foreslo å legge de samme kriteriene til nytte, ressurser og 

sykdommens alvorlighet til beslutningsgrunnlaget for prioritering i helse- og 

omsorgstjenesten som i spesialisthelsetjenesten, men med noen tilpasninger av nytte- og 

alvorlighetskriteriene for primærhelsetjenesten (52).  

 

2.3.3.1. Nytte, ressurs og alvorlighet 

Per i dag er følgende definisjoner av de tre kriteriene som gjelder for prioritering i 

helsetjenesten:  

Nytte: «Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket» (54). Tiltakets 

nytte vurderes utfra graden tiltaket kan bidra til å øke pasientens livsglede og/eller 

livskvalitet. Følgende kriterier blir tatt i betraktning: 

• overlevelse 

• forbedring eller redusert tap av mestring og/eller fysisk eller psykisk funksjon 

• reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag (52) 

Ressursbruk: «Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på». 

Vurderinger av tiltaket skal ta utgangspunkt i alternativkostnadene tiltaket medfører, dvs. 

ressurser som hadde ellers blitt brukt på andre pasienter. Jo mer ressurser som brukes på et 

tiltak for én pasientgruppe, desto mindre ressurse blir igjen til de andre (54).  
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Alvorlighet: «Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden». Den måles i 

antall fremtidige gode leveår (kvalitetsjusterte leveår; QALYs)i  som vil gå tapt uten tiltaket 

som vurderes (54).  

De tre kriteriene skal vurderes samlet og veies opp mot hverandre i prioriteringsvurderinger 

om et tiltak. Jo større tiltakets forventede nytte og mer alvorlig tilstand, jo høre ressursbruk 

kan aksepteres. Kostnadsgrensen for et tiltak ligger fortsatt på nivået som ble forslått av 

Norheim-utvalget og Magnussen-gruppen, altså 275 000 kroner per ett godt leveår (55).   

I behandling av Meld. St. 34 (2015–2016) påpekte helse- og omsorgskomiteen at «det alltid 

vil være et gap mellom hva samfunnet har ressurser til å gjennomføre og hva som er 

medisinsk mulig». Derfor var komiteens fokus på å utarbeide prinsipper som skal sikre 

likebehandling gjennom åpenhet rundt prioriteringsbeslutninger som bygger på verdigrunnlag 

med bred legitimitet i befolkningen og helsevesenet (52).  

2.4. Lavverdi-undersøkelser 

2.4.1. Det helseøkonomiske perspektivet  

Scott og Duckett (56) gir følgende definisjon av lavverdi-tjenester:  

«Low-value care is use of an intervention where evidence suggests it confers no or very 

little benefit on patients, or risk of harm exceeds likely benefit, or, more broadly, the 

added costs of the intervention do not provide proportional added benefits». 

Lavverdi-tjenester er undersøkelser og behandlinger som fører til lav eller ingen nytte for 

pasienten og intervensjonens samlede kostnader overskrider den oppnådde helsegevinsten. 

Det er ikke rasjonelt å bruke ressurser på slike tjenester, og de kan i verste fall bli definert 

som sløsing. I tråd med prioriteringskriteriene skal slike tjenester ikke prioriteres og altså ikke 

bli utført. Det hadde vært mer rasjonelt enten å bruke ressursene på en annen behandling som 

ville ført til høyere nytteverdi for pasienten eller bruke dem på en nødvendig behandling for 

en annen pasient (56).  

 
i Mer om QALY i kapitel 2.4 
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For å kunne definere hvilke tjenester som har lav verdi, altså de som er nytteløse, redegjøres 

det for hva som menes med nytte og verdi. Nyttekriteriet er ett av de tre prioriterings-

kriteriene, men det må skilles fra verdibegrepet.  

Nytte er den positive effekten av et tiltak, altså helseforbedring. Det er forskjellen i 

helsetilstand som oppstår med og uten behandlingen (57). QALY (Quality Adjusted Life 

Years) er en helseøkonomisk måleenhet som brukes for å måle helseforbedring. Grunntanken 

til QALY er en skala fra 0 til 1 som måler helsetilstand hos en pasient, hvor 0 tilsvarer død og 

1 tilsvarer full helse. Det kan tenkes et eksempel der en pasient har en helsetilstand på 0,4. 

Etter en gitt behandling forventes vedkommende å få en forbedring på 0,2 poeng slik at hans 

helsetilstand blir 0,6. En situasjon der en like stor helseforbedring (økning på 0,2) forventes 

hos en annen pasient (for eksempel fra 0,6 til 0,8) skal regnes som likeverdigi (59). Man 

ganger deretter behandlingseffekten med antall forventede leveår og får antall forventede 

leveår med god helse: 

QALYs = T * H 

T – forventet levetid i år; H – gj.snitt. forventet helsetilstand (fra 0 til 1) 

QALY er et universelt estimat som kan sammenlignes på tvers av pasientgrupper og er 

uavhengig av faktorer som kjønn, alder og sosial bakgrunn. 10 QALY skal veie tyngre enn 9 

QALY uansett deres fordeling blant pasientene (59).  

Verdi er helseeffekten oppnådd per krone. Forskjellen mellom begrepene nytte og verdi lar 

seg best illustrere på engelsk der effectiveness (norsk: effektivitet) tilsvarer nytte og efficiency 

(norsk: kostnadseffektivitet) tilsvarer verdi. Verdi uttrykker altså nytteverdien i forhold til 

kostnadene (60;61). Å bruke nytte for å avgjøre om en intervensjon er en lavverdi-tjeneste 

eller ikke er ikke tilstrekkelig; forskjellen i forbedringsgraden som skyldes en ny 

behandlingsmetode rettferdiggjør ikke nødvendigvis kostnadsforskjellen mellom den nye og 

den eksisterende behandlingen. Slik kan en tjeneste være effektiv, men ikke kostnadseffektiv, 

ved at den både er nyttig, men også av lav verdi. Det kan føre til at hvis man har fokus kun på 

 
i Hvis man benytter kost-nytte-analyse (cost-benefit-analysis, CBA); For kost-verdi-analyse (cost-value-analysis; 

CVA) tillegges forbedringseffekt mer vekt ved alvorligere tilstander (58). 
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helseforbedringseffekt (nytte) risikerer man feilaktig å definere en slik tjeneste som høyverdi-

tjeneste (61). 

2.4.2. Andre utfordringer knyttet til lavverdi-undersøkelser  

 

Lavverdi-tjenester skaper unødvendig belastning på helsesystemets kapasitet og kan i mange 

tilfeller være ressurssløsing. I tillegg til det helseøkonomiske perspektivet utfordrer 

unødvendige helsetjenester noen av grunnprinsippene i helseretten. De kan komme til uttrykk 

i internasjonale reguleringer, nasjonal lovgivning og rettspraksis, og utgjør de overordnede 

formålsbestemmelsene til helselovene (for eks. sphl. §1-1 og hol. § 1-1)i. De seks prinsippene 

(62) lyder slik: 

 

• prinsippet om rettferdighet (likeverdighet og likhetsprinsippet) 

• prinsippet om velgjørenhet (å gi omsorg og helsehjelp) 

• prinsippet om å ikke skade 

• prinsippet om den enkeltes frihet til å velge 

• prinsippet om menneskets verdighet og integritet 

• prinsippet om retten til å klage 

 

Lavverdi-undersøkelser utfordrer tre (de tre første i lista) av de seks helserettslige 

grunnprinsippene.  

 

Rettferdighetsprinsippet tilsier at alle skal ha lik tilgang til helsehjelp uansett alder, kjønn, 

sosioøkonomisk status, bosted og eventuelt andre faktorer. Likevel er det, grunnet 

ressursknapphet, slik at man må prioritere hvem som kommer først og hvem som må vente. 

Det skaper en skjevhet i tilgang til helsehjelp for ulike pasienter. I følge rettferdighets-

prinsippet må all forskjellsbehandling være saklig begrunnet (62). Prioriteringer i 

helsevesenet kan rettferdiggjøres gjennom en lik behandling av like tilfeller. Slik innebærer 

 
i Sph. – spesialisthelsetjenesteloven; LOV-1999-07-02-61 

Hol. –helse- og omsorgstjenesteloven; LOV-2011-06-24-30  
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rettferdighetsprinsippet ikke lik behandling av alle pasienter, men snarere lik behandling av 

deres behov (63). 

  

For å oppnå den mest optimale omfordelingssituasjonen av helseressurser og i tillegg etterleve 

rettferdighetsprinsippet best mulig, må all unødvendig sløsing kuttes. Derfor bryter 

helsepraksis som inkluderer lavverdi-tjenester med prinsippet om rettferdighet (64). 

 

I prinsippet om velgjørenhet ligger selve essensen av helsetjenesten (63). Helsepersonellets 

samfunnsoppdrag er nettopp å lindre smerte, redde liv, gi omsorg og fremme god helse. 

Ettersom helbredelse ikke alltid er et oppnåelig mål bør prinsippet tolkes relativt og ikke 

absolutt - å gjøre bedre (62). Imidlertid medfører lavverdi-tjenester ikke noen forbedring, noe 

som kan tyde på at de ikke er forenlig med dette prinsippet. I tillegg utdypes velgjørenhets-

prinsippet med forsvarlighetskravet i helserett. Kravet omtaler både helsehjelpens kvalitet og 

kvantitet, og rommer både en rettslig og en faglig norm. For mye medisin gir ikke mer 

og/eller bedre helse, men kan i noen tilfeller til og med forårsake skade. Slik kan for eksempel 

unødvendig stråling, særlig på unge mennesker, føre til økt risiko for kreft senere i livet. Dette 

strider mot det tredje prinsippet - å ikke skade – et grunnleggende prinsipp både i helserett og 

helsefaglig profesjonsetikk (62;63).   

 

Helseretten er forent med disipliner som helsepolitikk og medisinsk etikk. Etikk har fortsatt 

stor betydning for helserett, fordi den også regulerer områder innen fagutøvelsen som ikke er 

lovregulert, og utdyper rettslige standardformuleringer (62). De fire grunnprinsippene i 

medisinsk og helsefaglig profesjonsetikk – å gjøre godt, å respektere selvbestemmelse, å ikke 

skade og å være rettferdig - inngår i de seks grunnprinsippene i helseretten i tillegg til 

prinsippene om ivaretakelse av verdighet og integritet og rett til å klage (62;63).  

 

2.4.3. Lavverdi-undersøkelser innen bildediagnostikk 

Lavverdi-undersøkelser innen bildediagnostikk utgjør omlag 30%-50% av alle undersøkelser. 

Lavverdi-undersøkelser innen bildediagnostikk er undersøkelser som har lite eller ingen nytte 

for pasienten, og dermed medfører unødvendige kostnader, ressurssløsing og i noen tilfeller 

kan påføre mer skade på grunn av bruk av stråling (65).   



22 

 

2.4.3.1. CT-undersøkelse ved lette hodeskader hos voksne pasienter med lav risiko 

Hvert år rammes ca. 13 000 mennesker av hodeskader i Norge. Trafikkulykker og fall er de 

vanligste årsakene. Dessuten er mellom 30% og 50% av pasientene alkoholpåvirket. Det er en 

stor variasjon i type skader og alvorlighetsgrad, men de fleste av skadene er lette, noe som 

tidligere var kalt for hjernerystelse. Det er svært sjeldent at indre blødninger forekommer ved 

slike tilfeller, derfor påviser ikke MR- og CT-undersøkelser forandringer i hjernen (66;67). 

Glasgow Coma Scale (GCS) er et skåringsverktøy som brukes for å måle pasientens våkenhet 

og dermed avgjøre skadens alvorlighetsgrad. GCS’ skår ligger på en skala fra 15 til 3, der en 

poengsum under 9 regnes som alvorlig bevissthetssvekkelse. Skårene avgjøres etter vurdering 

av pasientens motoriske respons på instruksjoner og smertestimuli i tillegg til orienterings- og 

kommunikasjonsevne (68).  

Tabell 3 – Glasgow Coma Scale som et skåringsverktøy for å teste pasients våkenhet og 

skadens alvorlighetsgrad  

Skår 
Åpning av øyene 

(orienteringsevne) 
Verbal respons Motorisk respons 

1 Ingen reaksjon Ingen reaksjon Ingen reaksjon 

2 På smertestimuli Uforståelige lyder Ekstensjon av armer ved smerte 

3 På tiltale Usammenhengende tale Fleksjon av armer ved smerte 

4 Spontant Forvirret Avverger smerte 

5 - 
Orientert for tid, sted og 

person 
Beveger seg for å lokalisere smerte 

6 - - Følger muntlige oppfordringer 

Tabell 3: Oversikt over målene på våkenhet ved bruk av GSC-skåringsverktøy. Tabellen er basert på 

informasjonen fra Store medisinske leksikon (68) 

Voksne pasienter med GCS-skår på 15 som i tillegg har mistenkt/bekreftet bevissthetstap eller 

minst to tilfeller av brekninger med oppkast blir diagnostisert med lett hodeskade. Pasienter 
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med GSC=14 uten ytterlige risikofaktorer hører til samme gruppe. Risikofaktorer er 

underliggende sykdommeri og pasienter med på 65 eller eldre som går på platehemmer-

medikasjon (69). Det er denne pasientgruppen som ofte får unødvendige CT-undersøkelser og 

dermed er relevant for oppgaven.  

Først i 2000 publiserte Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) evidensbaserte 

retningslinjer for håndtering av hodeskader med ulik alvorlighetsgrad. I 2013 publiserte SNC 

oppdaterte, skandinaviske retningslinjer med hensyn til ny kunnskap som har kommet til 

siden de første retningslinjene ble tatt i bruk. Det hadde blitt observert en økning i antall CT-

undersøkelser i Norden, med Norge som det landet der det ble utført flest slike undersøkelser.  

Derfor ble blodprøve av hjerneskademarkørens S100B anbefalt til bruk for pasienter med lette 

hodeskader med lav risiko først i 2013 i de oppdaterte retningslinjene. Denne testen er en 

blodprøve som må tas senest 6 timer etter skadeepisoden. Testen måler forhøyet nivå av 

protein S100B i plasma, verdier på over 0,10 μg/L indikerer skade på hjernehinnen, altså 

hjerneblødning. Blodprøven skulle erstatte tidligere praksis med CT-undersøkelser for denne 

gruppen (69).   

 
i Shuntbehandlet hydrocefalus, posttraumatisk epilepsianfall, fokale nevrologiske utfall, kliniske tegn til 

impresjonsbrudd, kliniske tegn til skallebasisbrudd, hematotympanon, rhinoré eller otoré), står på 

antikoagulasjonsbehandling eller har en kjent koagulasjonsforstyrrelse. (69) 
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Figur 1 – Skandinaviske retningslinjer 2013 for håndtering av minimale, lette og 

moderate hodeskader hos voksne pasienter 

 

Figur 1: Siden 2013 anbefaler de skandinaviske retningslinjene blodtest S100B for pasienter med lette 

hodeskader med lav risiko istedenfor CT-undersøkelse. Hvis proteinmarkør S100B har verdi <0,10 μg/L betyr 

det at sannsynligheten for at vedkommende har hjernevevsskade er svært liten og det er ikke behov for CT-

undersøkelse (69). Flytskjemaet er opprinnelig publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 

2342-3. 

I en rekke studier viser testen sensitivitet rundt 99%, spesifisitet mellom 19,7% og 34%, 

positiv prediktiv verdi (PPV) rundt 8% og negativ prediktiv verdi (NPV) over 99% (70-74). 

Sensitiviteti definerer hvor godt testen er egnet til å påvise sykdom, mens spesifisitet viser 

hvor pålitelig testen er til å påvise fravær av sykdommen. Sensitivitet på 99% betyr at dersom 

pasienten er syk skal testen fange det opp med 99% sannsynlighet. Hvis man har 

hjernevevsskade viser S100B testen det med 99% sannsynlighet. Noe lav spesifisitet betyr at 

testen har er en høy forekomst av falske positive resultater. Blant de som tester positivt (for 

S100B-testen ≥0,10 μg/L) er det mange som egentlig ikke har hjernehinneskade, til tross for 

 
i Sensitivitet = antall sann positive tester / antall alle syke totalt 

Spesifisitet = antall sann negative tester / antall alle friske totalt 

NPV = antall sann negative tester / antall negative tester totalt 

PPV = antall sann positive tester / antall positive tester totalt 
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testresultatet. Det betyr også at blodprøvens forhøyede verdi ikke nødvendigvis kommer til å 

resultere i noen funn ved en CT-undersøkelse, men et slikt tilfelle kan likevel ikke utelukkes. 

Derfor anbefaler retningslinjene CT-undersøkelse ved S100B-proteinverdier høyere enn 0,10 

μg/L. Testens NPV forteller hva som er sjansen for at en syk pasient får et negativt resultat. 

Ved et negativt resultat i en test med høy NPV kan sykdommen utelukkes med høy sikkerhet 

(75).  

Basert på dette fremstår S100B å være et godt verktøy for å redusere antall unødvendige CT-

undersøkelser for en ganske stor gruppe voksne pasienter med lette hodeskader med lav 

risiko. Grunnet testens lave spesifisitet kan man ikke forvente at S100B eliminerer alle CT-

undersøkelser der de ikke er nødvendige innenfor pasientgruppa, men testen kan bidra til at 

antall unødvendige undersøkelser blir redusert med ca. 30% (70-74).  

En viktig forutsetning for at S100B skal kunne utføres er at prøven må tas innen seks timer 

etter skadeepisoden. Samtidig velger noen forskere å forholde seg til en tretimers-grense i sine 

studier, for å få mer pålitelige resultater (71;76;77).    

I flere rapporter påpekte Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, at stadig økende 

bruk av CT-undersøkelser er en bekymrende tendens (78;79). I en tidligere rapport viste DSA 

at CT-undersøkelser bidro med 59% av befolkningsdosen fra medisinsk strålebruk i 2002. I 

2008 økte denne andelen til 80% (79). Stråledosen som én pasient kan utsettes for under en 

CT-undersøkelse kan variere på tvers av virksomhet og mellom ulike maskiner på 

institusjonene. Teknologisk utvikling, økt kompetanse i røntgenfysikk og kvalitetskontroll er 

noen av faktorene som har bidratt til at stråledoser per undersøkelse har vært på vei ned de 

siste ti årene i Norge. Samtidig påpeker DSA at det først og fremst er omfanget av CT-

undersøkelser som gir grunn til bekymring, og at det er behov for å overvåke stråledosene ved 

CT av barn, unge og kronisk syke pasienter (78). Direktoratet deltar i den internasjonale 

kampanjen i regi av HERCA, Strålevernsmyndighetene i Europa, som henvender seg til 

henvisende leger, og har et mål om å redusere unødvendige røntgenundersøkelser gjennom en 

bedre henvisningspraksis (80).  
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Bildediagnostiske undersøkelser som benytter ioniserende stråling, har også særegne lover 

knyttet til bruken av stråling. Medisinsk strålebruk er omtalt i strålevernloveni kapitel 3 §13, 

som lyder slik:  

«Ved medisinsk strålebruk skal den faglig ansvarlige vurdere om bruken av stråling er 

berettiget. Ved vurderingen skal det blant annet tas hensyn til om nytteverdien overstiger den 

skadelige virkning strålingen kan ha. Det skal tas hensyn til den enkeltes nytte, samfunnets 

nytte og muligheten for å anvende alternative teknikker. Stråling skal unngås dersom man 

uten vesentlig ulempe kan oppnå samme resultat på annen måte, for eksempel ved bruk av 

andre metoder eller ved å fremskaffe resultater fra tidligere undersøkelser». 

Bruk av ioniserendestråling er forbundet med risiko for stråleindusert kreft. Flere studier, 

inkludert den utført av DSA, viser at CT-undersøkelser kan forbindes med økt risiko for å få 

kreft, selv om risikoen er lav. Likevel poengteres det at en må unngå unødvendige 

bildediagnostiske undersøkelser også av hensyn til andre negative konsekvenser slike 

undersøkelser medfører, særlig hvis det finnes en alternativmetode som i tilfellet med lette 

hode skader hos voksne med lav risiko (80-82).   

2.4.3.2. MR-undersøkelser  

I motsetning til røntgenundersøkelser innebærer MR-undersøkelser ikke bruk av ioniserende 

stråling. MR-teknologier bruker magnetfelt og radiobølger som ikke er forbundet med økt 

risiko for utvikling av kreft, men de er ikke uten risiko heller. Slik kan magnetfelt og 

radiobølger brukt i MR-teknologier være skadelig (83). Under MR-undersøkelse er det risiko 

for pasienter med implantater for å få brannsår grunnet oppvarming av vevet rund implantatet. 

Magnetiske gjenstander kan bli dratt inn i magnetfeltet til MR-maskinen med en stor kraft og 

oppføre seg som prosjektil, noe som skape fare for alle som befinner seg på MR-rommet. 

Magnetisk felt kan også flytte på implantater i pasientens kropp og/eller påvirke deres arbeid 

(hjertepumper og pacemakere). Dessuten kan noen implanter forstyrre kvalitet på MR-bildene 

 
i Strålevernloven LOV-2000-05-12-36 
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(83;84). I tillegg kan unødvendige MR-undersøkelser føre også til ikke-direkte negative 

konsekvenser for pasienten.  

Bruk av avansert bildediagnostikk ved korsryggsmerter er den hyppigst rapporterte lavverdi-

undersøkelsen blant muskelskjelettundersøkelser, til tross for bred internasjonal enighet om at 

avansert bildediagnostikk ved diffuse og/eller akutte smerter i korsrygg uten 

varselsymptomeri bør unngås på grunn av manglende behandlingseffekt (65;85;86). Det er 

estimert at opptil 80% av befolkningen vil erfare ryggsmerter i løpet av livet, hvorav det i 

85% av tilfellene med akutte plager ikke er mulig å si noe med sikkerhet om årsaken (87). 

Retningslinjene anbefaler å henvise slike pasienter til konservativ behandling først, for 

eksempel fysioterapi, siden den har vist positiv effekt ved diffuse korsrygglidelser (88).  

Avansert bildediagnostikk ved korsryggsmerter skal kun anvendes i tilfeller der den kan føre 

til tilstandsforbedring. Imidlertid kan slike ikke-indiserte undersøkelser føre til sykeliggjøring 

av en tilstand som er ikke-patologisk og aldersrelatert. I tillegg er MR-undersøkelser for 

denne pasientgruppa assosiert med en risiko for unødvendige kirurgiske inngrep grunnet 

eventuelle falskt-positive funn (65;89). Leter man etter funn uten nødvendig presisjon 

risikerer man å finne «noe», uten at dette nødvendigvis er årsaken til plagene. Slike «funn» 

kan føre til ytterlige undersøkelser og inngrep som ikke er nødvendige eller 

feildiagnostisering, der man feilaktig knytter funnene til plagene. Irrasjonell bruk av ressurser, 

negative konsekvenser for pasientens helse og ikke minst bekymringer knyttet til «diagnosen» 

er noen av ulempene dette kan medføre (86;90;91). 

 

i Fra «Gjør klokke valg»-kampanjen: «Varselsymptomer omfatter: feber eller andre infeksjonstegn, historie på 

skade, eller nylig spinalpunksjon, ledsagende allmennsymptomer, ferske vannlatingsvansker eller andre alvorlige 

eller progredierende nevrologiske utfall (som kan gi mistanke om epiduralabscess eller annen infeksjon, 

epiduralhematom, fraktur, cancer eller cauda equina syndrom). Ved mistanke om ukomplisert skiveprolaps eller 

ukomplisert spinalstenose er bildediagnostikk kun indisert etter 4-6 uker konservativ behandling og dersom 

kirurgi overveies» (12). 
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Problematikken knyttet til fraværet av forbedringseffekt ved MR-undersøkelse, anbefaling om 

å forsøke konservativ behandling først og risiko for overbehandling er relevant også for den 

nest hyppigst rapporterte lavverdi-undersøkelsen – MR-undersøkelse ved smerter i fremre kne 

uten varselsymptomer (65;92). Fremre kneplager er den hyppigste årsaken til knesmerter i 

primærhelsetjenesten og har som oftest patellofemorale årsaker, altså diffuse smerter i 

kneskålområde. Plagene kan oppstå akutt eller gradvis, forekommer ofte ved fysisk aktivitet 

og knyttes til overbelastning, akseavvik og tidligere traumer (12;93;94). Retningslinjene 

anbefaler å forsøke en fysikalsk behandling som førstevalg. Ved manglende bedring og 

eventuell hevelse, klikking eller låsning kan MR-undersøkelse vurderes (12).  

Forekomst av atraumatiske kneplager kan øke med alder. En retrospektiv studie (95) som 

handlet om bruken av MR-undersøkelser på eldre pasienter med kneplager har påvist 

degenerative endringer i kne hos 82% og meniskskade hos 68% av studiens deltakere. 

Menisklesjoner kan føre til artrose og er et ledd i den degenerative prosessen (9).  

En annen studie (96) av 991 mennesker i alderen 50 til 90 år påviste at 60% av de med 

menisklesjon ikke hadde rapportert smerte eller stivhet siste måned. Det innebærer en økt 

risiko for at patologiske funn blir oppdaget under MR-undersøkelse av kne på eldre pasienter. 

Derfor anbefales det ikke å utføre MR-undersøkelse med mindre varselsymptomene er 

tilstede. Dessuten skal et røntgenbilde i vektbærende posisjon bedre kunne si noe om 

avstanden mellom kneknoklene enn en MR-undersøkelse og dermed si noe om graden av 

artrose (9;97).  

I tillegg kan konvensjonell røntgen være et gunstig undersøkelsesalternativ for eldre pasienter, 

siden eldre er mindre strålefølsomme enn yngre (98). Grunnen til det er at det tar lang tid for 

eventuell kreftsykdom forårsaket av stråling å utvikle seg. Unge mennesker er derimot 

forventet å skulle leve adskillig lengre og har potensielt «nok tid» til å utvikle kreftsykdom 

(98). Slik kan man argumentere for at bruk av konvensjonell røntgen kan være et bedre 

utredningsalternativ for eldre pasienter med kneplager uten de ovennevnte varselsymptomene 

både med tanke på undersøkelseskvalitet og ressursutnyttelse.  

I år har en studie (65) av lavverdi-undersøkelser innen bildediagnostikk oppdaget at 

unødvendige MR-undersøkelser av hode var omtalt i 49 internasjonale publikasjoner. 
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Unødvendige MR-undersøkelser av hode skyldes bildediagnostikk for voksne pasienter med 

ukomplisert hodepine uten varselsymptomer (65). 

Mellom 93% og 99% av verdens befolkning blir rammet av en eller annen form for hodepine 

på et eller annet tidspunkt i løpet av livet. Sekundær hodepine, der hodepine er forårsaket av 

en annen sykdom, utgjør ca. 6% av hodepinetilfellene (99). Hjernesvulst er bare en av de 

mulige årsakene til sekundær hodepine ledsaget av en rekke andre sykdommer som for 

eksempel ulike typer infeksjon og blødning (100).  

Forekomsten av svulster som er oppstått i hjerneni i Norge er 15,9 per 100 000 innbyggere per 

år for voksne, noe som utgjør ca. 3% av alle krefttilfeller. I tillegg får 10%-30% av pasienter 

med kreft utenfor nervesystemet spredning til hjernen (101). Både primær og metastatisk 

svulst i hjernen kan medføre hodepine, men dens forekomst varierer fra 32,2% til 71% på 

pasientpopulasjonen som har fått påvist kreft i hjernen. Dessuten er det svært sjeldent at 

kreftrelatert hodepine forekommer alene, altså uten tilleggssymptomer også kalte for «røde 

flagg». Slike varselsymptomer kan være et tegn på at hodepine er et symptom på mer alvorlig, 

eller til og med livstruende, sykdom og MR-undersøkelse bør utføres (99). Bildediagnostikk 

for pasienter uten varselsymptomer gir sjelden relevante funn, og bidrar dermed ikke til 

utredningsprosessen. Dette er grunnen til at slike undersøkelser bør unngås for denne 

pasientgruppen (65).  

 

  

 
i Primære svulster 
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3. Metoder og data 

Målet med oppgaven er å estimere kostnader ved utvalgte radiologiske undersøkelser som blir 

ansett som unødvendige. Først var det nødvendig å kartlegge utredningsprosesser knyttet til 

de utvalgte undersøkelsene. Neste steg var innhenting av nødvendige data som kostnader og 

sannsynlighetsverdier. De ble innhentet både fra litteratur som rapporter, offentlige 

dokumenter og forskningspublikasjoner, og gjennom kontakt med utvalgte norske sykehus og 

Helfo. Videre ble en probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA), i form av Monte Carlo 

simulering, kjørt for å få en oversikt over den samlede usikkerheten i resultatet grunnet 

usikkerheten i inndata og for å sammenligne totale kostnader mellom en normal og en 

lavverdi-utredningsstrategi (102).  

3.1. Beslutningsanalyse 

Beslutningsanalyser er en systematisk tilnærming til beslutningstaking under en viss grad av 

usikkerhet. Tilnærmingen illustrerer valgalternativer man har i en gitt situasjon. For hvert av 

alternativene kan det estimeres forventet kostnad og forventet helsegevinst som blir vektlagt 

med sannsynlighetsverdier for at hendelsen forekommer. Målet med en probabilistisk 

beslutningsmodell, altså den som tar stilling til handlingssannsynlighet, er å reflektere 

usikkerheten rundt modellens inndata og illustrere hvordan den usikkerheten påvirker 

beslutningene (103).  

Beslutningsanalysene i denne oppgaven er basert på tre konsepter som alle 

beslutningsmodeller har til felles: sannsynligheter, forventede verdier og payoff. 

Sannsynlighet er sjansen for at pasienten kommer til å få en ikke-indisert, altså unødvendig, 

bildediagnostisk undersøkelse. Sannsynligheten er basert på tidligere erfaringer og kunnskap 

hentet fra forskningsartikler. For å identifisere det beste av de gitte alternativene i situasjoner 

preget av usikkerhet og variabilitet benyttes «forventet verdier»-konseptet. Hvis man følger 

det samme undersøkelsesforløpet på den samme pasienten (eller en helt homogen gruppe av 

pasienter) mange ganger får man fanget variabiliteten gjennom en tilfeldig forskjell i 

eksperimentenes utfall. Ved å summere alle kostnader vektet med sannsynligheter får man 

den gjennomsnittlige kostnaden til forløpet, og hvis det hadde blitt utført mange ganger; 
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forventet verdi. Trekker man fra alternativets kostnad får man payoff, eller forventet verdi av 

utfallet (103).  

I denne oppgaven vil payoff representere forskjellen mellom et lavverdi- og et normalt forløp. 

Det skal antyde kostnader som de utvalgte lavverdi-undersøkelsene medfører og hvor mye 

kunne man ha spart ved å unngå dem.  

3.1.1. Beslutningstre 

Et beslutningstre er en av de enkleste formene innen beslutningsmodellering. Det kan brukes 

for å sammenligne flere behandlingsstrategier etter utfall, effektivitet og kostnader (103).  

Figur 2 – Forenklet beslutningstre 

Figur 2: Eksempel på et forenklet beslutningstre. Figuren er laget i TreeAge. 

Figur 2 viser et forenklet beslutningstre. Punktene langs treets akse kalles noder. Den første 

firkantede noden står for utgangspunktet for beslutningen om hvilken behandling man skal 

velge i dette tilfellet. Derfra starter alternativene sine forløp. De runde nodene betyr at flere, 

altså to, alternativer er tilgjengelige for beslutningstakeren. Der kan man legge inn 

sannsynlighetene for at pasienten blir frisk og tilsvarende for at pasienten forblir syk, i tillegg 

til alternativenes kostnad. Forløpene avsluttes med en trekantnode og den kalles for 

terminalnoden. Etter det kan man beregne forventede verdier og payoff, og velge den 

strategien som samsvarer best med de kriteriene man har lagt til grunn (103;104). 
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3.2. Inndata 

3.2.1. Sannsynlighetsverdier 

3.2.1.1. Søkestrategien 

For den videre analysen var det nødvendig å finne følgende sannsynlighetsverdier: 

For MR-hode, MR-kne, MR-LS-columna og CT-hode: 

• Sannsynlighet for at pasient kommer til å få ikke-indisert undersøkelse 

For CT-hode: 

• Sannsynlighet for at S100B-prøve blir tatt ila. 6 timer etter skadeepisode for en pasient 

med lett hodeskade med lav risiko 

• Sannsynlighet for at S100B < 0,10 μg/l 

De sannsynlighetsverdiene som var nødvendige for oppgavens modeller ble samlet i 

gjennomgang av tidligere forskning og rapporter. Søk ble gjennomført i PubMed.  

Det første søket hadde som mål å finne studier som omhandlet nytte av utvalgte 

bildediagnostiske undersøkelser, ikke-traumatiske og degenerative kne-plager, undersøkelser 

ved korsrygglidelser, utredning og behandling av lette hodetraumer med lav risiko og 

undersøkelse ved hodepine uten varselsymptomer. Studier som var basert på norske, nordiske 

og/eller europeiske data ble vektlagt for å få en oversikt som er så relevant som mulig for 

norsk praksis. Søkeresultatene ble deretter filtrert for utgivelsesårene mellom 2000 og 2022 

for at dataene skulle være mest mulig relevante for situasjonen i 2019. Tabell 4 gir en oversikt 

over ordkombinasjoner som ble benyttet ved søk i PubMed og antallet treff. Videre ble 

litteraturliste i alle relevante studier gjennomgått for å lete etter flere studier med relevans for 

oppgaven. Søkestrategien var utarbeidet ved hjelp av en bibliotekar ved UiO.  
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Tabell 4 – Søkeordkombinasjoner med antall treff 

 

Søkeordkombinasjoner 
Treff 

(((((low value) OR (low utility)) OR (unnecessary)) AND (imaging)) AND 

(overutil*)) 
79 

(((knee) AND (MRI)) AND (utili*)) AND (Norw*) 7 

(((knee) AND (MRI)) AND (Norway)) AND (trend) 5 

(((knee) AND (MRI)) AND (utili*)) AND (degenerativ*) 28 

((MRI) AND (utiliz*)) AND (headache) 120 

(((MRI) AND (headache)) AND (low utilit*)) 12 

((LBP) AND (MRI)) AND (utilit*) 13 

((LBP) AND (MRI)) AND (low utili*) 42 

((lumbo sacral) AND (MRI)) AND (utilit*) 3 

((CT) AND (mTBI)) AND (Norway) 9 

((CT) AND (mTBI)) AND (utilit*) 25 

((CT) AND (mTBI)) AND (scandinavian) 1 

((CT) AND (mTBI)) AND (S100b) 28 

Tabell 4: Søkeordkombinasjoner som ble brukt for å finne relevante forskningspublikasjoner og antall treff. 

Noen av studiene som ble inkludert i oppgaven var ikke presentert i søkeresultatet, men 

oppdaget i referanselistene eller markert som relevante til studiene på søkelista.  

Totalt ble 9 studier inkludert i analysen som datagrunnlag for modellenes 

sannsynlighetsverdier.  

3.2.1.2. Sannsynlighetsverdier 

I beslutningsanalyser indikerer sannsynlighetene hva sjansen er for at hendelsen forekommer i 

fremtiden basert på tidligere erfaringer eller studier (103). Sannsynlighetsverdiene brukt i 

oppgavens modeller er basert på tidligere forskning gjennom søkestrategien som er beskrevet 

ovenfor.    

De aller fleste studiene som ble brukt for å finne sannsynlighetsverdiene var retrospektive. 

Funnene i studiene ble angitt som andeler lavverdi-undersøkelsene utgjorde av alle 
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undersøkelsene som var beskrevet. Metoden brukt i denne oppgaven er basert på 

sannsynligheter som beskrevet over (103). Derfor brukes andelene på lavverdi-undersøkelser 

fra studiene som sannsynligheter for at en ikke-nødvendig, altså ikke-indisert, undersøkelse 

blir utført i lavverdi-forløpet, som er dagens praksis.  

Tabell 5 – Sannsynlighetsverdier for at en unødvendig undersøkelse blir utført i et 

lavverdi-forløp 

Undersøkelse Andel 
Gjennomsnitt 

(Standardavvik) 
95%KI 

Publikasjonsår 

(Kilde) 

MR-hode 0,17; 0,35 0,26 (0,13) 0,08 – 0,44 2013 (105); 2018 (106) 

MR-kne 0,45; 0,43  0,44 (0,01) 0,426 – 0,454 2018 (107); 2019 (108) 

MR-LS-

columna 
0,56; 0,76 0,66 (0,14) 0,466 – 0,854 2013 (105); 2022 (109) 

CT-hode -i 0,33 (0,25)ii 0,085 – 0,575 - 

Under 6 timer - 0,98 (-)iii - 2015 (72) 

Negativ S100b 
0,32; 0,32;  

0,37; 0,35 
0,34 (0,25) 0,095 – 0,585 

2018 (76); 2016 (77); 

2018 (110); 2015 (72) 

Tabell 5: Tabellen viser sannsynlighet for at pasienten med dagens praksis (lavverdi-forløp) får en 

bildediagnostisk undersøkelse som ikke var indisert. Indikasjon forutsetter at vedkommende har 

varselsymptomer. Undersøkelsene som blir utført dersom pasienten ikke hadde varselsymptomer er unødvendige.  

3.2.2. Kostnader 

3.2.2.1. KPP-satser per undersøkelse 

KPP ble innhentet fra offentlige sykehus i Norge. Forespørsel ble sendt til 11 sykehus med 

ulik størrelse i hele landet, for å danne et representativt utvalg. To sykehus sa seg villig til å 

sende data på KPP; et fra Helse-Midt og et fra Helse-Sørøst. I tillegg ble priser for de 

 
i Sannsynlighet for å få unødvendig CT for denne pasientgruppen beregnes ved hjelp av andre 

sannsynlighetsverdier. CT-undersøkelse her skal være unødvendig for pasienter som ankommer ikke senere enn 

6 timer etter skadeepisoden og tester negativt i S100B. Se fotnote «ii». 
ii 0,98 × 0,339 = 0,33 
iii De fleste relevante studier velger kun å inkludere pasienter som hadde blitt testet under 3 timer etter 

skadeepisoden til tross for retningslinjens anbefalinger om S100B-blodprøven for pasienter; under 6 timer etter 

skaden. Det var bare én studie som brukte sekstimers-kriteriet i studiene og hadde tall på de som ankom senere. 

Derfor ble dette tallet benyttet.    
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radiologiske undersøkelsene som forskningsprosjekter må betale for å kunne utføre 

radiologiske undersøkelser ved Oslo universitetssykehus (OUS) inkludert. Denne 

informasjonen ligger tilgjengelig på OUS sine nettsider (111). 

Private røntgeninstitutt utfører ca. 20% - 25% av samtlige polikliniske undersøkelser innen 

bildediagnostikk (38). Derfor det er riktig å inkludere kostnader fra disse også i denne studien. 

Det ble sendt forespørsel til Unilabs Norge AS og Evidia. Mens Unilabs Norge AS ikke 

besvarte henvendelsen ville ikke Evidia dele denne informasjonen av konkurransehensyn. I 

studien benyttes derfor, som en beste tilnærming, de priser per tjeneste som er publisert på 

deres nettsider.   

I tabellen ble KPP-satsene fra offentlige helseforetak og fra private aktører skilt fra hverandre 

og en gjennomsnittlig KPP-sats per undersøkelse ble beregnet for de to gruppene (private og 

offentlige). KPP-satsene som gjelder CT-undersøkelse av hode inneholder kun data fra 

offentlige sykehus, fordi private sykehus ikke utfører undersøkelser ved akutte tilfeller som 

hodeskade. 

Tabell 6 – De gjennomsnittlige KPP-satsene per undersøkelse (i NOK) 

Undersøkelse Offentlige  Private 
Totalt 

(Standardavvik) 
95%KI 

CT-hode 2 333 - 2 333 (1 150) 1 030 – 3 630 

MR-hode 3 379 2 483 3 020 (1 003) 2 140 – 3 900 

MR-kne 3 508 2 483 3 098 (987) 2 230 – 3 960 

MR-LS-columna 3 429 2 483 3 050 (1 044) 2 140 – 3 970 

Tabell 6: En oversikt over gjennomsnittlige KPP-satser på gruppenivå (private og offentlige helseforetak) og 

totalt per undersøkelse. Alle satsene er i NOK og gjelder for år 2019. De satsene som det ikke var mulig å finne 

for 2019 ble konvertert til norske kroner i 2019 ved hjelp av SSBs priskalkulator. 

3.2.2.2. Kostnader knyttet til konsultasjoner/henvisninger i primærhelsetjenesten 

For å få oversikt over kostnadene som lavverdi-undersøkelsene medfører fra et 

helsetjenesteperspektiv må man inkludere henvisningskostnader i beregningene. Med 
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henvisningskostnaderi menes det kostnader knyttet til konsultasjon hos en helseaktør som 

resulterer i henvisning til en bildediagnostisk undersøkelse. Henvisningskostnader består av 

honorar, eller en refusjon fra Helfo som utbetales til helseaktører på bakgrunn av takster og 

regelverket, og egenandel som betales av pasienter eller dekkes av staten, hvis grensen er 

oppnådd. I begge tilfellene inngår egenandel i total størrelse på refusjon som skal utbetales til 

en helseaktør og skal dermed inkluderes i beregningene.   

For å beregne henvisningskostnader knyttet til MR-undersøkelser av hode, kne og korsrygg 

skal det også brukes refusjonssatser for konsultasjon og henvisning hos de relevante 

helseaktørene. For å kunne inkludere administrasjons- og driftskostnader i 

henvisningskostnadene bør, ifølge flere helseøkonomiske rapporter (112;113), takstene 

ganges med 2.  

Tabell 7 – Henvisningskostnader fordelt etter henviser (i NOK) 

Henviser Takstkode Henvisningskostnader × 2  Kilde 

Fastlege dagstid 2ad 160 320 
FOR-2018-06-29-1153 og 

FOR-2019-06-27-923 

Fastlege kveldstidii 2ak 290 580 
FOR-2018-06-29-1153 og 

FOR-2019-06-27-923 

Kiropraktoriii K1 148 296 
FOR-2018-07-02-1109 og 

FOR-2019-06-25-899 

Manuellterapeutiv A1a 308 616 
FOR-2018-09-25-1465 og 

FOR-2019-05-23-890 

Tabell 7: Honorar for konsultasjon hos utvalgte helseaktører. Honorar er ofte todelt, der den ene delen er 

refusjon som utbetales av Helfo, og den andre er egenandel som dekkes av pasienten. Honorarene i tabellen er 

summen helseaktøren får totalt per konsultasjon. Refusjonene var gyldige i 2019. 

 
i Videre skal begrepene henvisningskostnader og konsultasjonskostnader brukes om hverandre.  
ii Før 1. juli 2019 var taksten lik 283 NOK; F.o.m. 1. juli 2019 var taksten lik 297.  

(283 + 297) / 2 = 290 NOK 

iii Før 1. juli 2019 var taksten lik 147; F.om. 1. juli 2019 var taksten lik 148. 

(147 + 148) / 2 = 147,5 NOK -> 148 NOK 

iv Før 1. juli 2019 var taksten lik 307 NOK; F.o.m. 1. juli 2019 var taksten lik 309 NOK 

(307 + 309) / 2 = 308 NOK  

https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2018-06-29-1153
https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2019-06-27-923
https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2018-06-29-1153
https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2019-06-27-923
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-07-02-1109
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-25-899
https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2018-09-25-1465
https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2019-05-23-890
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3.2.2.3. Kostnader knyttet til konsultasjoner/henvisninger i spesialisthelsetjenesten 

For å finansiere spesialisthelsetjenesten brukes det en annen ordning som tar utgangspunkt i 

DRG-poeng. I tabell 8 finnes DRG-satser som brukes til å finansiere spesialistkonsultasjoner 

for pasientgrupper relevante for oppgaven. Beregningene av kostnadsvektene i tabell 8 er 

basert på enhetspris per DRG-poeng i somatikk som i 2019 utgjorde 44 654 NOK (114). 

DRG-vektene er basert på aktivitetsdata og regnskap fra flere sykehus i landet. De uttrykker 

gjennomsnittskostnaden for episoden på tvers av sykehus. Beregningene fanger opp kostander 

knyttet direkte til behandlingen og noen driftskostnader, men er ikke robuste nok til å kunne 

spores tilbake til pasienten som KPP (114). For å inkludere kostnader som oppstår ved 

helseforetakets drift kan man legge til 25% av DRG-vekten i beregningen, slik for eksempel 

Statens legemiddelverk gjør i sine beregninger for å inkludere overheadkostnader.  

Tabell 8 – Kostnader knyttet til utvalgte konsultasjoner i spesialisthelsetjeneste (i NOK) 

DRG navn Takstkode Kostnadsvekt Kostnader  M/overheadkostnader 

Poliklinisk konsultasjon vedr. 

hodepine 
901A 0,052 2 322 2 903 

Poliklinisk konsultasjon vedr. 

artrose 
908B 0,038 1 697 2 121 

Poliklinisk konsultasjon vedr. 

lidelser og 

skader i rygg og nakke 

908F 0,046 2 054 2 568 

ØH-relaterte tilstander i 

nervesystemet 

u/ overnatting 

980A 0,114 5 092 6 365 

Tabell 8: Kostnader knyttet til de relevante polikliniske konsultasjonene (2019). Kilde: ISF-regelverket 2019 IS-

2791 (114) 

3.2.3. Andel henvisninger fordelt etter henviser 

Henvisninger til de relevante undersøkelsene kan sendes fra både fastlege, kiropraktor, 

manuellterapeut og spesialistlege. Størrelsen på refusjonen som helsearbeiderne får er ulik, og 

beregnes forskjellig, derfor var det også nødvendig å avklare hvordan henvisningsandeler 

fordeles mellom dem. Et slik skille hadde hensikt å øke presisjonen i beregningene.  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf/ISF-regelverket%202019%20IS-2791.pdf/_/attachment/inline/f18a3f28-1afa-4c4c-96f7-c3dc079df3ee:7fee33c3a8b9275296ea2f0201908f2d13e34320/ISF-regelverket%202019%20IS-2791.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf/ISF-regelverket%202019%20IS-2791.pdf/_/attachment/inline/f18a3f28-1afa-4c4c-96f7-c3dc079df3ee:7fee33c3a8b9275296ea2f0201908f2d13e34320/ISF-regelverket%202019%20IS-2791.pdf
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Vanligvis blir pasienter henvist fra fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut til private 

røntgeninstitutter når det gjelder MR-kne, lumbosacralcolumna og hode. Ved behov for CT av 

hode i akutte tilfeller, blir pasienter vanligvis henvist av spesialistlege ved sykehus eller av en 

fastlege på legevakt i noen få tilfeller.  

I kommunikasjon med Helfo ble det informert om at det ikke er obligatorisk for alle 

helsearbeidere å registrere hvor henvisninger kommer fra, altså henviser, derfor var det ikke 

mulig å innhente data på fordelingsandelene noen steder. Ifølge kontaktpersonen fordeler 

henvisninger til de relevante undersøkelsene seg mellom legene på følgende måte: 

• 10% av henvisninger til MR-undersøkelser av korsrygg, hode og kne på private 

institusjoner kommer fra spesialistleger og 90% kommer fra manuellterapeuter, 

kiropraktorer og fastleger. 

• Ca. 95% av henvisninger til CT-undersøkelser av hode ved hodeskader på et offentlig 

helseforetak kommer fra spesialistleger internt på sykehuset og de resterende 5% 

utgjør polikliniske henvisninger fra fastleger og fastleger som jobber på en legevakt. 

(Kilde: kommunikasjon med Helfo) 

3.2.3.1. Gjennomsnittlige henvisnings-/konsultasjonskostnader per hver enkelt 

undersøkelse  

Både MR- og CT-undersøkelser blir utført etter henvisning enten fra primærhelseaktør eller 

legespesialist på et sykehus eller et privat institutt. En slik henvisning får man på en 

konsultasjon som også medfører kostnader for helsetjenesten, og dermed må inkluderes i 

beregningene uansett om konsultasjonen resulterer i henvisning til undersøkelse eller ikke. I 

beregningene blir konsultasjonskostnader tatt som et utgangspunkt for alle forløp. Videre blir 

kostnader per undersøkelse lagt til, hvis den blir gjennomført.  

De MR-undersøkelsene som analyseres i oppgaven er ikke et akutt tilfelle som CT av hode 

ved hodeskader er. Derfor skal ikke kveldstariff for fastlege inkluderes i MR-undersøkelsenes 

beregninger. Som det var tidligere nevnt er data på nøyaktig fordeling av henvisninger blant 

helseaktørene ikke er tilgjengelig, derfor benyttes gjennomsnittet av henvisningskostnadene 

ved henvisninger fra kiropraktor, manuellterapeut og fastlege. Disse utgjør ca. 90% av alle 
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MR-henvisningene. De resterende 10% kommer fra spesialistleger og det benyttes derfor 

DRG-kostnadsvekter som er knyttet til hver enkelt undersøkelse. Formelen for beregningen 

av gjennomsnittlige konsultasjonskostnader knyttet til eventuell henvisning til en av 

oppgavens MR-undersøkelser blir følgende:  

90% kostnad per henvisning fra fastlege dagtariff, kiropraktor, manuellterapeuti + 10% fast 

kostnad per henvisning fra spesialist 

CT-undersøkelser ved hodeskader er en akutt hendelse, derfor er det mulig å forutsette at de 

5% av henvisningene som kommer fra fastleger innebærer fastleger som jobber på noen 

mindre legevakter. I tillegg, fordi hodeskade er en akutt hendelse, skal både dagtariff og 

kveldstariff inkluderes i beregningen. Formelen for beregningen av gjennomsnittlige 

konsultasjonskostnader knyttet til eventuell henvisning til CT-undersøkelse ved lette 

hodeskader er følgende: 

5% kostnad per henvisning fra fastlege på LVii +95% fast kostnad per henvisning fra 

spesialist innad på sykehus 

Tabell 9 – Totale kostnader per konsultasjon og konsultasjon med undersøkelse fordelt 

etter diagnose (i NOK) 

Diagnose Konsultasjonskost Konsultasjon m/ undersøkelse 

Hodepine hos voksne 660 2 993 

Fremre knesmerte 582 3 602 

Korsryggsmerter 626 3 724 

Lett hodeskade hos voksne m/ lav risiko 6 069 9 119 

Tabell 9: Tabellen viser de gjennomsnittlige kostnadene per konsultasjon og konsultasjon sammen med 

etterfølgende undersøkelse (MR eller CT). 

 
i Kiropraktor = 296 NOK; Manuellterapeut = 616 NOK; Fastlege = 320 NOK 

(296 + 616 + 320) / 3= 410,7 NOK 

ii Både dag- og kveldtariff. Med driftskostnader -> (320 + 580) / 2 = 450 NOK; 450 × 2 = 900 NOK 
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3.2.3.2. S100B 

Kostnader knyttet til S100B er en del av kostnadene knyttet til utredning av hodeskader for 

lavrisikopasienter. På nettsiden til Direktoratet for e-helse (115) er det publisert takster som 

gir rett til refusjon fra Helfo. I følge dokumentet hører S100B-blodprøven til refusjonsgruppe 

MB9. Ifølge FOR-2018-12-13-1915 var refusjonssatsen for denne gruppa satt til 75,85 NOK i 

2019 (116). I "Regler for fremsettelse av refusjonskrav for polikliniske laboratorieanalyser 

2019 – statlige helseinstitusjoner" (117) står det at refusjonen «…skal dekke 40 % av de 

samlete kostnadene for laboratorieanalyser som utføres poliklinisk ved statlige 

helseinstitusjoner…». De betyr at S100b-kostnaden utgjorde 190i NOK i 2019.  

3.2.4. Fordelinger 

Grunnet de naturlige forskjellene mellom mennesker vil det være variasjon i kostnader og 

effekter på individnivå. Samtidig er forventede verdier, som er basert på gjennomsnittsverdier 

og homogenitet, noen av de sentrale kriteriene i beslutningsanalyse. Valg av 

usikkerhetsfordelinger er avhengig av inndataene som skal analyseres. Parameterens 

estimeringsmetode og type skal være avgjørende for hvilken usikkerhetsfordeling skal 

anvendes (103).  

I denne oppgaven er det to type data som skal analyseres: kostnader og sannsynligheter. 

Sannsynligheter kan ta en verdi på en skal fra 0 til 1. De kan ikke være negative. I tillegg er 

sannsynligheter gjensidig utelukkende hendelser som er lik 1 til sammen. Det betyr at 

summen av forekomsten for hendelsen A og B skal til sammen være lik totalt antall 

observasjoner. Dette svarer til det som kalles betafordeling. Kostnadene på sin side kan ikke 

ta negative verdier, men kan ta alle verdier fra 0 til uendelig. Kostnadene består av 

ressursbruk ganget med ressursens enhetskostnad. En gammafordeling, som er begrenset av 

verdiene 0 til uendelig, kan derfor brukes til å beskrive usikkerhet i kostnadsparametrene. 

(103).  

 
i 75,85 × 100 / 40 = 189,63 NOK =>190 NOK 
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I Monte Carlo simuleringen skal betafordeling brukes for sannsynlighetsverdier og 

gammafordeling for kostnader, der det lar seg gjøre.  

3.2.5. Totaloversikt over modellenes innsatsfaktorer  

Tabell 10 – Oversikt over all inndata som brukes i analysen 

Kostnadsdriver Kostnader  Sannsynligheter Sannsynlighetsverdier 

CT-hode  CT-hode  

Konsultasjon/henvisning 6 069 <6 t 0,98 

S100B 190   

CT-hode 2 333 S100B negativ 0,32 – 0,37 

MR-hode  MR-hode  

Konsultasjon/henvisning 660 u/ varselsymptomer 0,17 – 0,35 

MR-hode 3 020   

MR-kne  MR-kne  

Konsultasjon/henvisning 582 u/ varselsymptomer 0,43 – 0,45 

MR-kne 3 098   

MR-LS-columna  MR-LS-columna  

Konsultasjon/henvisning 626 u/ varselsymptomer 0,57 – 0,76 

MR-LS-columna 3 050   

Tabell 10: Tabellen gir oversikt over alle variablene som skal brukes i analysen. 

3.3. Statistiske metoder 

For å undersøke usikkerheten knyttet til variablene brukt i modellen ble «probabilistic 

sensitivity analysis» (PSA) benyttet i form av Monte Carlo simuleringer. Programmet 

modellerer 1 000 tilfeldige sammensetninger av innsatsfaktorene (kostnader og 

sannsynligheter) og genererer 1 000 kostnadsutfall for hver av kombinasjonene. Simuleringen 

tar hensyn til usikkerheten av alle innsatsfaktorene samtidig (103). Analysen ble utført i 

TreeAge (TreeAge Pro (Healthcare Version 2022); Build-Id: 22.2.0-v20220706-r15605). 
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3.4. Kostnadsberegninger 

3.4.1. Antall undersøkelser totalt 

For å kunne beregne totale kostnader knyttet til hver enkelt lavverdi-undersøkelse og de fire 

typene undersøkelser samlet er det nødvendig å finne ut hvor mange slike undersøkelser som 

blir utført per år. I Tabell 11 finnes antall utførte relevante MR- og CT-undersøkelser i 2019 

på private og offentlige helseinstitusjoner i Norge. Denne listen er ikke komplett og har kun 

data fra noen av de private og offentlige helseaktørene. Tallene for de offentlige 

institusjonene inneholder bare polikliniske undersøkelser. CT-undersøkelser ved akutte 

tilfeller som hodeskade blir ikke gjennomført på private institusjoner, derfor er kun tall fra de 

offentlige institusjonene inkludert i tabellen. 

Tabell 11 – Oversikt over antall utførte undersøkelser i 2019 fra utvalgte private og 

offentlige polikliniske helseinstitusjoner i Norge 

Undersøkelse Privat Offentlig Totalt 

MR-hode 33 171 16 225 49 396 

MR-kne 36 830 4 246 41 076 

MR-LS-columna 32 563 5 018 37 581 

CT-hode - 10 502 10 502 

Tabell 11: Tabellen viser antall utvalgte undersøkelser som ble gjennomført på noen av de private og offentlige 

polikliniske institusjonene i Norge i 2019. Tall fra følgende helseinstitusjoner er presentert i tabellen: 

Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, St. Olavs hospital HF, 

Sørlandet sykehus HF, Oslo universitetssykehus HF (avdeling for radiologi og nukleærmedisin), Telemark 

sykehus HF, Evidia (Bergen, Bodø, Oslo, Porsgrunn, Trondheim og Lillesand, og Unilabs Norge AS (Bergen, 

Oslo, Haugesund og Kristiansand). 

De offentlige helseforetakene dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 2 300 500 innbyggere, 

tilnærmet halvparten av landets befolkning. Dette tilsvarer omtrent halvparten av Norges 

befolkning. Dekningsområde blir enda større sammen med de private institusjonene. Videre i 

analysen blir antall førte undersøkelser med forsiktighet ganget med 1,5 for å kunne gjøre 

beregninger på landsbasis.  
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3.4.2. Kostnader totalt 

Beregning av de totale kostnadene knyttet til utføring av de utvalgte lavverdi-undersøkelsene 

er det siste steget i denne analysen. De gjennomsnittlige kostnadene for lavverdi-forløp og 

normalt forløp, som blir estimert ved hjelp av Monte Carlo simulering, skal ganges med antall 

utførte undersøkelser. Forskjellen mellom forløpenes sluttresultater er ressurser man kunne 

spart ved å velge et normalt forløp, altså dersom de fire lavverdi-undersøkelsene innen 

bildediagnostikk ikke ble utført. 

3.5. Validitet og reliabilitet 

Tolkningen av studiens funn avhenger av validitetsgrad, altså studiens gyldighet. For å oppnå 

en høy grad av intern validitet må man vurdere hvorvidt måten en analyse blir gjennomført på 

er egnet til å identifisere årsak-virkningsforhold i det utvalget eller fenomenet som ble studert. 

Den interne validiteten undergraves av systematiske, eller metodiske feil som fører til at 

resultatene avviker fra «sannheten». Slik kan systematiske feil føre til at effekten av tiltaket 

enten blir over- eller underestimert, og altså ikke korrekt (118;119).  

Maksimal kontroll av eksperimentelle betingelser er en måte man kan øke studiens interne 

validitet på. På den andre siden kan en slik kontroll gjøre at man kan stille spørsmål ved 

hvorvidt resultatene kan overføres til virkeligheten (ekstern validitet). Derfor blir forholdet 

mellom intern og ekstern validitet en slags «trade-off», og man må balansere mellom de to 

gjennom gjennomsiktighet, refleksjon og en solid argumentasjon for valgene man tar 

underveis. Det siste er absolutt avgjørende for å oppnå troverdighet for studiens resultater. 

Hvis metoden blir som en svart boks som analyserer inndata på en måte vi ikke kan se vil ikke 

de produserte funnene være til å stole på. Det dreier seg om reliabilitet, eller pålitelighet. 

Tanken bak kravene til reliabilitet er at hvis vi følger studiens «oppskrift» nøyaktig vil vi få 

de samme resultatene hver gang. Reliabilitets- og validitetsbegrep bør ses i sammenheng med 

hverandre. Hvis en studie har svak reliabilitet er det meningsløst å diskutere dens validitet: om 

metoden er godt egnet til studiens mål er ikke av betydning dersom man ikke kan stole på 

resultatene. Samtidig garanterer ikke god reliabilitet at resultatene kan påvise årsak-

virkningssammenhenger for det som studeres (118).  
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Analysen krevde flere ulike typer data, som ble hentet fra ulike steder. Slik ble for eksempel 

KPP-satsene hentet fra noen av de utvalgte sykehusene som det ble sendt forespørsel til. Fordi 

få sykehus sa seg villige til å dele tallene, ble prislister for eksterne aktører innhentet (kapittel 

3.2.2.) for å få mer data og med dette øke studiens validitet. Med samme hensikt ble de 

private aktørenes prislister inkludert. KPP-satsene, DRG-satsene, refusjonene og antall utførte 

undersøkelser var gyldige for året 2019, derfor ble prislistene konvertert til 2019-priser.  

I tillegg var det viktig å sørge for at kriteriene som ble brukt for å definere en undersøkelse 

som unødvendig (eller lavverdi-undersøkelse) i utvalgte studier var de samme som brukes i 

denne oppgaven. Det ble gjort en sjekk for at varselsymptomer (eller «red flaggs» som de ble 

også kalt i engelskspråklige publikasjoner) som gir indikasjon for MR-/CT-undersøkelse skal 

være de samme som er nevnt av Gjør klokke valg-kampanjen, altså de som ble tatt som 

utgangspunkt i denne oppgaven. 

For å øke studiens pålitelighet ble sannsynlighetsverdiene som ble brukt i modellene hentet 

fra forskningsartikler publisert kun i fagfellevurderte tidsskrifter. Artiklene undersøkte 

lavverdi-undersøkelser i land som kan sammenlignes med Norge (Sverige, Danmark og 

Frankrike) for å få en oversikt som i størst mulig grad kan sammenlignes med norske forhold. 

Det er viktig å bemerke at noen av sannsynlighetsverdiene for de samme undersøkelsene 

likevel var ganske ulike (se MR av hode og MR av LS-columna). Det kan forklares av 

geografiske variasjoner som også kjennetegner lavverdi-undersøkelser/-tjenester (120-122). 

I kapittel 3.2.1. ble søkestrategien beskrevet med forklaring av søkeprosessen og hvilke 

inklusjonskriterier som ble lagt til grunn. Metodekapittelet gir en detaljert beskrivelse av 

hvordan sluttallene (kostnadene knyttet til hvert enkelt forløp) som ble brukt i modellene ble 

beregnet. Ved å gi en god oversikt over tankegangen bak alle analysens steg vil studiens 

reliabilitet styrkes.   

Studier på dette nivået har ofte noen begrensninger knyttet til metode og/eller data. Denne 

studien har sine begrensninger som omtales under begrensninger (kapittel 5). 
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4. Resultater 

4.1. Beslutningstre 

Figurene 3, 4, 5 og 6 viser beslutningstrærne som illustrerer forløpsalternativene til 

utredningsforløpene knyttet til undersøkelsene som oppgaven søker å belyse. Oppgavens 

delmål er å sammenligne forløpsalternativer for gitte pasientgrupper. Lavverdi-undersøkelser 

er noe som bør unngås, men er fortsatt en del av den kliniske praksisen (riktignok i noe 

varierende grad ifølge de studiene som utgjør kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven). 

Derfor blir forløpsalternativene kalt for «lavverdi-forløp» og «normalt forløp». Med 

«normalt» menes det det som er det normale forløpet, der ingen unødvendige undersøkelser 

blir utført for pasientgruppa det gjelder.  

Figur 3 – Beslutningstre for voksne med hodepine uten varselsymptomer 

Figur 3: Beslutningstre med to mulige undersøkelsesforløp ved hodepine hos voksne uten varselsignaler. 

Figur 3 viser et beslutningstre for voksne pasienter med hodepine. Under et normalt forløp 

skal MR-undersøkelse ikke utføres for pasienter uten varselsymptomer («røde flagg»). 

Lavverdi-forløp viser situasjon der alle voksne pasienter med hodepine blir henvist og 

undersøkt med MR.   
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Figur 4 – Beslutningstre for voksne pasienter med fremre knesmerter uten 

varselsymptomer 

 

Figur 4: Beslutningstre med to mulige undersøkelsesforløp ved fremre knesmerter for pasienter uten hydrops, 

låsning eller en forsøkt fysikalsk behandling uten bedring. 

 

Figur 4 viser et beslutningstre med to undersøkelsesforløp for voksne pasienter med fremre 

knesmerter. Hydrops, låsning og en forsøkt konservativ behandling kan anses som 

varselsymptomer og MR-undersøkelse kan være nyttig. Ved fravær av varselsymptomene bør 

man unngå avansert bildediagnostikk, som det vises i et normalt forløp på figuren. Under 

lavverdi-forløp blir MR-undersøkelse utført for alle pasienter med fremre kneplager.  

Figur 5 – Beslutningstre for voksne med korsryggsmerter uten varselsymptomer 

 

Figur 5: Beslutningstre med to mulige undersøkelsesforløp for pasienter med korsryggssmerter uten 

varselsymptomer. 

 

Figur 5 viser beslutningstre for voksne pasienter med vondt i korsryggen. På lik linje med 

figur 3 og 4 presenterer beslutningstreet to undersøkelsesforløp for denne pasientgruppen – et 
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lavverdi- og et normalt forløp. Under et normalt forløp skal man unngå avansert 

bildediagnostikk for pasienter uten varselsymptomer. Lavverdi-forløp kjennetegnes av at alle 

pasienter med vondt i korsryggen blir undersøkt med MR uansett om pasienten har 

varselsymptomer eller ikke.     

Figur 6 – Beslutningstre for voksne med lette hodeskade med lav risiko 
 

 

Figur 6: Beslutningstre for voksne pasienter med lette hodeskader med lav risiko  

 

Figur 6 viser et beslutningstre med to mulige undersøkelsesforløp av voksne pasienter ved 

lette hodeskader med lav risiko. Pasientens tilstand skal svare til 14 poeng etter Glasgow 

Coma Scale eller 15 med kortvarig mistenkt/bekreftet bevissthetstap og/eller gjentatte 

brekninger. I motsetning til oppgavens andre undersøkelser finnes et ekstra ledd med 

alternativer. Dersom utredningsprosessen er påbegynt under seks timer etter skadeepisoden 

kan man avgjøre om det er behov for CT-undersøkelse ved hjelp av blodtesten S100B. Hvis 

S100B-markøren ligger under 0,10 μg/l er det ikke behov for CT-undersøkelse for 

vedkommende. I tilfeller der det hadde gått mer enn seks timer etter skadeepisoden eller 

markøren ligger høyere enn 0,10 μg/l skal man utføre CT-undersøkelse av hode for å utrede 

for eventuell intrakraniell blødning. Skandinaviske retningslinjene tilsvarer et normalt forløp i 

dette tilfellet. Under et lavverdi-forløp blir alle fra denne pasientgruppen undersøkt med CT. 

  



48 

 

4.2. Probabilistisk sensitivitetsanalyse 

Tabell 12 – Gjennomsnittlig besparelse av å følge et normalt forløp per person (i NOK) 

Normalt - vs. Lavverdi-forløp Gj.snitt. (Standardavvik) 95% KI 

MR-hode v/ hodepine u/ varselsymptomer 786,7 (504,4) 818 – 755,5 

MR-kne u/ varselsymptomer 1 361 (421,2) 1 387,1 – 1 335 

MR-LS-columna u/ varselsymptomer 2 050,1 (846,4) 2 102,5 – 1 997,6 

CT-hode v/ lette hodeskade voksne m/ lav 

risiko 
603,5 (773,5) 651,4 – 555,6 

 

Tabell 12: Kostnadsforskjeller mellom et normalt forløp og lavverdi-forløp for hver enkelt av undersøkelsene. 

Disse er gjennomsnittlige kostnadsreduksjoner per undersøkelse per pasient. 

 

Tabell 12 viser gjennomsnittlige kostnader for hver enkelt av de analyserte lavverdi-

undersøkelsene. Dette er en mulig besparelse per undersøkelse dersom man klarer å unngå 

lavverdi-forløpene. 

Figur 7: Monte Carlo sannsynlighetsfordeling - voksne med hodepine uten 

varselsymptomer 

Figur 7: Sannsynlighetsfordeling for kostnadsreduksjon/kostnadsforskjell ved å sammenligne et normalt 

undersøkelsesforløp med et lavverdi-forløp 

Figur 7 viser fordelingen av kostnadsreduksjonene ved å følge et normalt undersøkelsesforløp 

for voksne med hodepine uten varselsymptomer. Ved å kjøre 1000 Monte Carlo simuleringer 
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av de to forløpene blir forventet gjennomsnittlig kostnadsreduksjon på 786,8 NOK; med 95% 

av tilfellene mellom -818 NOK og -755,5 NOK.  

 

Figur 8: Monte Carlo sannsynlighetsfordeling - voksne med kneplager uten 

varselsymptomer 

Figur 8: Sannsynlighetsfordeling for kostnadsreduksjon/kostnadsforskjell ved å sammenligne et normalt 

undersøkelsesforløp med et lavverdi-forløp 

Figur 8 viser fordelingen av kostnadsreduksjon ved å følge et normalt undersøkelsesforløp for 

voksne med kneplager uten varselsymptomer. Ved å kjøre 1000 Monte Carlo simuleringer av 

de to forløpene blir forventet gjennomsnittlig kostnadsreduksjon på 1 361 NOK; med 95% av 

tilfellene mellom -1 387,1 NOK og -1 334,1 NOK.  
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Figur 9: Monte Carlo sannsynlighetsfordeling - voksne med korsryggsmerter uten 

varselsymptomer 

Figur 9: Sannsynlighetsfordeling for kostnadsreduksjon/kostnadsforskjell ved å sammenligne et normalt 

undersøkelsesforløp med et lavverdi-forløp 

Figur 9 viser fordelingen av kostnadsreduksjon ved å følge et normalt undersøkelsesforløp for 

voksne med vondt i korsrygg uten varselsymptomer. Ved å kjøre 1000 Monte Carlo 

simuleringer av de to forløpene blir forventet gjennomsnittlig kostnadsreduksjon på 2 050,1 

NOK; med 95% av tilfellene mellom -2 102,6 NOK og -1 997,6 NOK.  
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Figur 10: Monte Carlo sannsynlighetsfordeling - voksne pasienter med lett hodeskade 

med lav risiko   

Figur 10: Sannsynlighetsfordeling for kostnadsreduksjon/kostnadsforskjell ved å sammenligne et normalt 

undersøkelsesforløp med et lavverdi-forløp 

Figur 10 viser fordelingen av kostnadsreduksjon ved å følge et normalt undersøkelsesforløp 

for voksne med lette hodeskader med lav risiko. Ved å kjøre 1000 Monte Carlo simuleringer 

av de to forløpene blir forventet gjennomsnittlig kostnadsreduksjon på 603,5 NOK; med 95% 

av tilfellene mellom -651,4 NOK og -555,6 NOK.  

4.3. Totale kostnader 

Tabell 13 viser gjennomsnittlige besparelser per undersøkelse dersom man unngår de fire 

lavverdi-forløpene. Basert på antall utvalgte undersøkelser utført i 2019 på noen av 

helseinstitusjonene i Norge kan man estimere hvor mange av undersøkelsene som var 

lavverdi-undersøkelser og hvor mye staten kan spare på å ikke utføre dem. Ifølge analysen 

ligger den gjennomsnittlige besparelsen på litt under 131,5 mill. kroner totalt per år for 

helsevesenet sett under ett. 
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Tabell 13 – Totale kostnader som de utvalgte lavverdi-undersøkelsene medfører og som 

kan unngås ved å følge et normalt forløp (i NOK) 

 

 CT-hode MR-hode MR-kne MR-LS-columna Totalt 

Antall 

undersøkelser 
10 502 49 396 41 076 37 581 138 555 

Gj.snitt. antall 

lavverdi-

undersøkelser 

(%) 

3 466  

(33%) 

12 843 

(26%) 

18 074 

(44%) 

24 804 

(66%) 

59 187 

(43%) 

Antall på 

landsbasis (x1,5) 
5 199 19 264 27 110 37 205 88 778 

Gj.snitt. 

besparelse per 

pasient 

604 787 1 361 2 050 - 

Totalt 3 139 888 15 161 114 36 896 928 76 270 640 131 468 570 

Tabell 13: tabellen gir oversikt over hvor mange undersøkelser som er av interesse for oppgaven ble utført i 

2019 i utvalgte sykehus og på landsbasis (antakelse); andel lavverdi-undersøkelser utgjorde av disse; 

gjennomsnittlig kostnadsreduksjon ved å unngå unødvendige undersøkelser per pasient per undersøkelse og 

totalt. 

  



53 

 

5. Diskusjon 

5.1. Økonomiske konsekvenser 

Resultatene i figurene 7, 8, 9 og 10 viser gjennomsnittlige kostnader som hver enkelt av 

lavverdi-undersøkelsene medfører. Alle figurene er forskjøvet mot venstre i større eller 

mindre grad. Fordelinger som er forskjøvet mot venstre kalles negative forskyvninger og 

skyldes at utfallene i disse modellene ikke kan være positive. I figur 10 finnes det derimot 

positive utfall, noe som skyldes at man i de tilfellene der S100B-blodprøven er positiv likevel 

må utføre en CT-undersøkelse. I disse tilfellene øker med andre ord kostnaden, selv om det å 

benytte S100B-blodprøven totalt sett fremdeles fører til kostnadsbesparelser.  

I analysen ble det estimert at ca. 43% av de fire undersøkelsene som ble utført i 2019 var 

unødvendige (tabell 13). Anslaget stemmer godt overens med tallene fra tidligere 

publikasjoner om lavverdi-undersøkelser innen bildediagnostikk, som anslår at om lag 20%-

50% av alle bildediagnostiske undersøkelser er unødvendige (10). Forekomst av lavverdi-

undersøkelser er høyest for korsrygg, etterfulgt av MR-undersøkelse av kne og deretter MR 

av hode med antall lavverdi-undersøkelser 24 804 (66%), 18 074 (44%) og 12 843 (26%) 

tilsvarende. Sammenlignet med MR-undersøkelsene var antall CT-undersøkelser av hode 

lavest blant lavverdi-undersøkelsene, og estimert til 3 466 (33%).   

Gjennomsnittlige besparelser blir 2 050 NOK per MR av korsrygg, 1 361 NOK per MR av 

kne og 787 NOK per MR av hode. Lavest forventet kostnadsreduksjon ble estimert for CT av 

hode, på 604 NOK.  

En studie fra USA (123) basert på tall fra 2013 estimerte at lavverdi-undersøkelser av kne og 

korsrygg utgjorde 30%-60% av i alt 255 970 pasienter. For denne typen undersøkelser er 

tilsvarende tall som ble estimert i denne oppgaven 55%i. Gjennomsnittlige besparelser lå på 

$650 per MR-undersøkelse av korsrygg og $610 per MR av kne. Det er vesentlig høyere enn 

forventede besparelser i denne analysen (2 050 NOK og 1 361 NOK tilsvarende), men det er 

 
i Fra tabell 13 får man: (18 074 + 24 804) / (41 076 + 37 581) = 0,55 => 55% 
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vanskelig å sammenligne norske helsetjenestekostnader med et land som USA, som har en 

annerledes økonomisk modell for helsevesenet enn man har i Norge.  

En svensk studie fra 2007-2013 (77) konkluderte med mulige besparelser på 71€ per pasient 

ved innføring av S100Bi. Pris per S100B ligget på 21€ og pris per CT-undersøkelse av hode 

var 130€. Det svenske helsesystemet er ganske likt det norske helsesystemet, derfor er det 

enklere å sammenligne helsetjenestekostnadene mellom de to landene. I denne analysen er 

kostnaden per S100B og gjennomsnittlige kostnadsreduksjoner ganske like de svenske tallene 

(190 NOK og 604 NOK tilsvarende). Kostnader per CT er estimert til rundt 2 333 NOK, altså 

nesten dobbelt så mye. En viktig bemerkning her at de svenske prisene gjelder for året 2013. 

Variasjon i resultatene kan til noen grad forklares av kostnadsvariasjon på tvers sykehus også.    

Ifølge oppgavens beregninger er det mulig å spare ca. 131,5 millioner kroner dersom man 

unnlot å utføre de 4 undersøkelsene der de ikke er indisert. Samtidig er det ikke 

kostnadsreduksjon som er hovedmålet med reduksjon i antall unødvendige undersøkelser. 

Ved å følge det normale forløpet frigjøres helseressurser i form av helsepersonell og 

undersøkelsesutstyr som vil føre til mindre kø, raskere tilgang og bedre pasientflyt innen 

bildediagnostiske undersøkelser for de som trenger dem.  

5.2. Kapasitetsutfordringer 

MR-undersøkelser av kne, korsrygg og hode uten varselsymptomer er noen av de hyppigst 

rapporterte lavverdi-undersøkelsene innen bildediagnostikk (65). De påfører radiologiske 

avdelinger en unødvendig kapasitetsbelastning. Ifølge Helsenorge.no (124)ii varierer 

ventetider for oppgavens MR-undersøkelser mellom 1 og 37 uker, med gjennomsnittlige 

ventetider på 10-11 ukeriii. Ifølge analysens resultater kunne man unngått 44%iv av disse 

 
i Studien brukte SNC fra 2000 og ikke fra 2013. Forskjellen er at når pasientens alder er høyere enn 65 år eller 

når pasienten gikk på blodfortynnende medisiner ble ikke det ansett som en risiko.  
ii Per 29/11/2022 
iii MR av hode: gj.snitt. = 11 uker (min = 2; maks = 36) 

MR av nakke/rygg (MR-columna): gj.snitt. 11 uker (min = 2; maks = 36) 

MR av ekstremiteter (armer og ben): gj.snitt. = 10 uker (min = 1; maks = 36) 
iv Basert på tallene fra tabell 13: (12 843 + 18 074 + 24 804) / (49 396 + 41 076 + 37 581) = 0,44 => 44% 
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undersøkelsene og med dette blir ventetidene kortere for de med medisinsk indikasjon for 

MR-undersøkelse.   

Dessuten har antallet helseforsikringer har økt fra ca. 40 000 i 2003 til nesten 648 000 i 2020 

(125). For å sikre rask tilgang til MR og CT for sine kunder kjøper forsikringsselskapene 

tjenester fra de private aktørene, noe som kan skape kapasitetsutfordringer og øke faren for at 

tilbudet av lavverdi-tjenester øker (54). Slik omtaler If helseforsikringstilbudet sitt på deres 

nettside (126): 

 “Vertikal Helse forteller at helseforsikringen er god å ha for å få en rask diagnose. I offentlig 

helsevesen er det ofte 4 - 6 ukers ventetid på å få tatt MR/CT, og når det er gjort stilles man i 

en ny kø for å få komme til spesialist som skal vurdere resultatene … Med en privat 

helseforsikring får du time til MR/CT i løpet av et par dager og tilgang til legespesialist som 

kan stille diagnose på et tidlig stadium.” 

Gjensidige er en annen stor aktør på helseforsikringsmarkedet som sammen med If og 

Storebrand dekker over 70% av markedet (125). Deres helseforsikring dekker blant annet 

utredning hos legespesialist eller ved privat sykehus innen 10 virkedager (127). I tillegg til 

slike pasienter er det noen som velger å selv betale for undersøkelse på private røntgen-

institutt.  

En norsk studie (128) undersøkte bruk av bildediagnostiske undersøkelser i Norge i 2002.  

Den viste at private røntgeninstitutt utførte 78% av alle MR-kne-undersøkelser i 2002. I 

tillegg var antall bildediagnostiske undersøkelser per 1 000 mennesker som ble utført av 

private aktører i Oslo høyere sammenlignet med offentlige helseinstitusjoner (128). Privat-

offentlig samarbeid kan altså bidra til avlastning av offentlige helseforetak, men ordningen 

har både fordeler og ulemper (54). 

5.3. Negative konsekvenser for pasientens helse 

Kun en av studiens undersøkelser, CT-undersøkelse, innebærer bruk av ioniserende stråling, 

som er forbundet med noe økt kreftrisiko. Risikoen for kreftutvikling forårsaket av 

røntgenundersøkelser er lav, 0,07% (129), men ikke neglisjerbar. Særlig gjelder det unge 

mennesker som kan ha behov for flere røntgenundersøkelser i løpet av livet og som forventes 
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til å leve «lenge nok» til å kunne utvikle kreft. Dette gjelder spesielt menn i 20-årsalderen, 

som er en av gruppene med høyest forekomst av lette hodeskader (130;131).  

I tillegg finnes et utredningsalternativ - S100B blodprøve, for pasienter med lette hodeskader 

med lav risiko. Analysen viste at ved å bruke testen kan omtrent 33% av pasientene bli spart 

for unødvendig stråleeksponering. Blodprøven er et godt verktøy for å påvise fravær av 

hjernehinneskade, noe som betyr at en pasient med et negativt testresultat trygt kan utskrives 

fra sykehuset.  

Samtidig er det noen ulemper knyttet til blodprøven. S100B kjennetegnes av lav spesifisitet, 

så til tross for at den kan redusere antallet unødvendige undersøkelser, kan den ikke fjerne 

dem helt. Ifølge publikasjonene som er lagt til grunn for denne oppgaven er det rundt 66% av 

voksne med lett hodeskade som tester positivt i S100B og sendes til CT-undersøkelse. Det 

innebærer at ressurser likevel blir brukt unødvendig i forløpet. I tillegg blir ventetiden for 

slike pasienter forlenget med ca. 2 timer (110). Med andre ord har S100B både fordeler og 

ulemper som det er viktig å diskutere ved en eventuell innføring av testen i 

utredningsforløpet.  

Nyere norske studier har vist at sykehusene i Norge følger de skandinaviske retningslinjene 

(SNC 2013), som anbefaler bruk av S100B der det er indisert for å unngå unødvendige CT-

undersøkelser, i varierende grad og at etterlevelse av retningslinjene har forbedringspotensiale 

(132-134).  

MR-undersøkelser bruker ikke ioniserende stråling som forbindes med kreftrisiko, men de 

kan være farlige for pasienter med implantater. Magnetiske felt kan forstyrre implantatenes 

funksjon, endre deres beliggenhet i pasientens kropp og varme opp vevet rundt implantatene. 

Dette kan føre til tildels alvorlige skader. I tillegg kan de bidra til bifunn, og dermed forårsake 

potensielt unødvendige behandlinger og føre til overbehandling. 

5.4. Henvisninger til lavverdi-undersøkelser 

Det har blitt igangsatt flere kampanjer, både nasjonale og internasjonale, rettet mot reduksjon 

i lavverdi-undersøkelser innen bildediagnostikk (10). Tiltakene er forskjellige: retningslinjer, 

opplæring, innføring av klinisk beslutningsstøtte og tilbakemeldinger fra radiologer til 
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henvisere, for å nevne noen. Studien fra 2021 som ble utført av Kjelle et al. (10) konkluderte 

at kombinasjon av flere tiltak kan være en god strategi.  

De fleste tiltakene er rettet mot henvisere, men også mot radiologer, radiografer og pasienter. 

I studien (10) påpekes det at antallet tiltak rettet mot pasienter var overaskende lite med tanke 

på at pasientene også er noen av pådriverne for lavverdi-undersøkelser. Basert på tallene fra 

kommunikasjonen med Helfo-ansatte ble det antatt at primærleger står bak rundt 90% av alle 

henvisninger til studiens undersøkelser, både nødvendige og unødvendige. Ifølge tidligere 

studier er det primærleger som skriver ut flest henvisninger der undersøkelsene ellers er ikke-

indiserte (135). I følge spørreundersøkelsen til Riksrevisjon (8) var det henvisninger fra 

fastleger som hadde størst forbedringspotensiale med tanke på kvalitet. Det var også fastleger 

som oftest hadde sendt henvisinger med manglende medisinsk indikasjon (8).   

Det er flere faktorer som kan forbindes med en slik tendens. For eksempel var «insisterende» 

pasienter årsak til ca. 46% av henvisningene til bildediagnostiske undersøkelser av kne (136). 

Studien til Lysdahl og Børretzen (128) viste at omtrent 50% av henvisningene fra fastleger 

som kun har pasientens ønske som et henvisningsgrunnlag som årsak. Pasientens 

sosioøkonomiske status og utdanning knyttes til økt forbruk av helsetjenester og medisinsk 

teknologi (128).  

5.5. Øvrige utfordringer knyttet til lavverdi-undersøkelser 

Unødvendige undersøkelser strider mot tre av seks grunnleggende prinsipper i helseretten, 

slik disse er presentert i kapittel 2.4.2. Rettferdighetsprinsippet blir brutt ved ineffektivitet i 

fordelingen av helseressursene. I tillegg kan lange ventetider skape et ulike tilbud for fra 

private aktører for de med høy betalingsvillighet. Det fører til at tilstandene til disse 

pasientene ikke blir vurdert utfra samme de prioriteringskravene som for andre og deres 

tilstand blir ikke behandlet på lik linje som andre med samme tilstand. Det bryter med 

rettferdighetsprinsippet; som tillater diskriminering, men kun i form av prioritering, der like 

tilstander skal behandles likt.  

 

CT- og MR-undersøkelser kan forårsake en rekke negative helsemessige konsekvenser både 

direkte og indirekte. Derfor er det avgjørende at den (bildediagnostiske)undersøkelsesnytten 
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må overskride den potensielle risikoen for negative konsekvenser. Lavverdi-undersøkelser 

blir ansett som unyttige, derfor er det å utføre slike undersøkelser uten medisinsk indikasjon 

noe som kan være skadelig for pasienten, og strider mot ikke skade-prinsippet.  

Pasientens rett til medvirkning er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven ii. Samtidig skal 

legens vurdering av pasientens behov for undersøkelse være basert på skjønnsmessige og 

faglige vurderinger av nytte og konsekvens, og ikke nødvendigvis på hva pasientens egne 

vurderinger av hans/hennes behov og ønsker er. Å gjøre godt for pasienten er det tredje 

prinsippet som lavverdi-undersøkelsene bryter. Noen ganger kan beslutningen om ikke å 

utføre en undersøkelse eller behandling være til pasientens beste.   

Denne oppgaven hadde fokus på de negative konsekvensene lavverdi-undersøkelser medfører. 

Søkelyset var hovedsakelig rettet mot de økonomiske konsekvensene, men også andre 

konsekvenser ble drøftet. Det er imidlertid viktig å bemerke at problematikken rundt 

unødvendige undersøkelser (eller overforbruk) i noen tilfeller forekommer i tillegg til 

problematikken rundt underforbruk. I noen av forskningspublikasjonene om S100B, som ble 

brukt som grunnlagsmateriale i oppgaven, ble det rapportert forekomster av både over- og 

undertriagerte pasienter (76;77;110).     

5.6. Begrensninger 

Beslutningstre er et relativt enkelt verktøy som skaper god oversikt over undersøkte 

behandlingsforløp, men de har sine begrensninger. For det første er ikke et beslutningstre godt 

egnet til å fange opp eventuelle tilstandsendringer (re-innleggelser, tilbakefall osv.) i et 

tidsforløp. En mer avansert Markovs’ modell blir ofte brukt til slike formål. For det første er 

fokus i denne oppgaven rettet mot den umiddelbare utredningsprosessen og ikke på de 

etterkommende behandlingene og/eller konsekvensene. Likevel er oppgaven hovedsakelig 

basert på retrospektive forskningsartikler som hadde oversikt over slike hendelser, hvis de 

forekom. Tallene som ligger til grunn for denne er basert på andelen undersøkelser som var 

 
ii Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1; LOV-1999-07-02-63 
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konkludert å være utført unødvendig, altså med høyde for re-innleggelser, tilbakefall og falskt 

negative testresultater i etterkant (95). 

For å få bedre presisjon i beregningen av kostnader knyttet til MR-undersøkelser av kne uten 

varselsymptomer kunne man inkludere røntgenundersøkelse for eldre pasienter som ett av 

alternativene i beslutningstreet og sensitivitetsanalysen. Det hadde medført et bredere 

litteratursøk og en gjennomgang som ikke var mulig innenfor tidsrammen av denne oppgaven.  

Innenfor rammene av en masteroppgave kan det være utfordrende å gi et mer presist anslag på 

kostnadene lavverdi-undersøkelsene utgjør totalt. En del av grunnlagsdataene er basert på 

tidligere forskning, rapporter og anslag. I realiteten var derfor det totale antallet undersøkelser 

ukjent. På samme måte var antall undersøkelser utført i 2019 også ukjent og beregningene ble 

derfor basert på dekningsområdene til de sykehusene der tallene var kjent.  

Det samme gjelder for data om hvor henvisninger kommer fra, som var en viktig forutsetning 

for å øke analysens presisjon. Det var en klar begrensning for analysen at det ikke er 

obligatorisk for alle aktører å registrere henviser. Antakelsene basert på erfaringene til 

kontaktpersonene i Helfo, og ble derfor lagt til grunn i analysen. Det er noe som kan påvirke 

studiens beregninger, men sannsynligvis ikke i veldig stor grad, ettersom andelen 

unødvendige henvisninger som kom fra primærleger brukt i oppgavens beregninger allerede 

er ganske høy (90% for MR- og 95% for CT-undersøkelser).  
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6. Konklusjon  

 

Bildediagnostikk er et viktig og nyttig verktøy i sykdomsdiagnostikk. Radiologiske 

avdelinger virker som flaskehals for mange pasientforløp. Det er en ressurs som skal deles av 

mange og derfor må denne ressursen blir brukt så effektivt som mulig (137).Samtidig utføres 

det en del unødvendige undersøkelser som utfordrer helsetjenestes kapasitet. I tillegg er ikke 

slike undersøkelser til nytte for pasientene;  i noen tilfeller kan de føre til mer skade enn 

nytte. Slik skaper lavverdi-undersøkelser utfordringer på flere plan.  

 

Oppgaven var i hovedsak rettet mot det økonomiske aspektet ved unødvendige undersøkelser 

innen bildediagnostikk. Analysen har vist at de fire lavverdi-undersøkelsene av seks utpekte 

ifølge Gjør kloke valg-kampanjen påfører helsetjenesten en betydelig kostnadsbyrde. De 

ressursene kunne vi ha brukt på en klokere måte med mer nytte for pasientene.   

 

Samtidig er det viktig å nevne at det finnes en del usikkerhet i resultatene på grunn av det 

begrensede datagrunnlaget. Likevel kan tallene gi et grovt anslag på hvor mye det blir brukt 

kun på de fire lavverdi-undersøkelsene i Norge. Kostnadsstørrelse og nytte som tiltaket 

medfører er viktige faktorer i prioriteringsvurderinger. Det er særlig aktuelt med hensyn til 

den aldrende befolkningen, der forekomsten av degenerative plager og hodeskader forventes å 

øke sammen med behovet for helsehjelp generelt. Det kan føre til større helseutgifter og 

strengere prioriteringer i helsevesenet.  
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