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Sammendrag 
Totalt har salget av legemidler i Norge mer enn tredoblet seg de siste 15 årene; fra 4,9 til 

15,7 milliarder kroner (AUP). Veksten er primært begrunnet i økt forbruk av 

refusjonspliktige legemidler i primærhelsetjenesten. For sykehussektoren er den reelle vekst 

i kostnadsnivå i samme periode 64 %, mens den relative prosentandel av totalforbruket er 

stabilt ca 10 %. Kostnadsøkningen i sykehussektoren har sammenheng med høye priser på 

nye patentbeskyttede legemidler. Den norske stat dekker om lag 2/3 av kostnadene til det 

totale legemiddelforbruk, hvilket tilsvarer nærmere 8.5 % av det samlede offentlige norske 

budsjett til helse- og omsorg.    

Denne masteroppgaven omhandler legemiddelbruk i helseforetakene/somatisk sektor. I 

motsetning til primærhelsetjenesten, er det ikke etablert noe lovverk/retningslinjer som 

sikrer et nasjonalt samsvarende og kostnadseffektivt legemiddelbruk i helseforetakene. 

Mangelen på fundamenterte retningslinjer, kombinert med delegert regionalt faglig 

beslutnings- og budsjettansvar, kan lett medføre regionale ulikheter når kostnadskrevende 

behandlingstilbud innføres. Kreftavdelingene ved norske helseforetak konfronteres i dag 

med et kostnadsnivå på kjemoterapi som i flere år har vært i eksplosiv vekst, og lokale 

langsiktige budsjettrammer har ikke tatt høyde for kostnadsvekst av denne størrelsesorden.  

Data innhentet for helseforetakene/somatisk sektor, viser regionale ulikheter hvor RHF Sør i 

siste 5 års periode har generelt hatt et markert høyere kostnadsnivå for legemiddelbruk enn 

de øvrige regionale helseforetak. Mulige forklaringer er ulikt kvalitativt tilbud eller 

manglende kostnadseffektivitet i RHF Sør, herunder effektiv bruk av statlig tilrettelagte 

innkjøpsavtaler; de såkalte LIS-avtalene. 

De presenterte data viser at kostnadsnivået for kjemoterapi i 2004 er høyt, men indikerer 

imidlertid ikke noen generell tendens til regional ulikhet. Dette kan tolkes som at de 

kostnadskrevende nye legemidlene er tatt i bruk på samsvarende nivå i alle regioner. En 

intervjuundersøkelse som er utført som et empirisk supplement til denne oppgaven, indikerer 

tilsvarende, i form av at faglige beslutningstakere gir uttrykk for at de i liten grad er pålagt 

legemiddeløkonomiske restriksjoner av ledelsen for bruk av kjemoterapi. Spørsmålet om 

hvorvidt det er ”riktig” bruk av kjemoterapi, i den forstand at det faglige kvalitative tilbud er 

optimalt og kostnadseffektivt, forblir imidlertid ubesvart.  
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Samfunnets verdivalg for behandling av kreftsykdommer, er at de medisinske prioriteringer 

skal være overordnet. Basert på forskningsutviklingen innenfor onkologi, er det er å forvente 

at kostnadsnivået for kjemoterapi i årene framover vil stabilisere seg på et høyt og til dels 

stigende nivå. Av den grunn er det en finansiell nødvendighet å iverksette tiltak for å sikre 

optimal og kostnadseffektiv bruk av kjemoterapi. 

Viktige verktøy er legemiddeløkonomiske vurderinger av nytteverdi og verdinøytral 

gjennomgang av dokumentasjon for nye legemidler, som er som regel produsert av/eller i 

samarbeid med legemiddelindustrien. Fagprofesjonen bør inneha et profesjonelt og bevisst 

forhold til legemiddelindustrien. Det er nødvendig med nasjonal beslutningsstøtte og 

koordinering, hvor fagprofesjonen selv må være aktive hovedaktører i kontinuerlig 

oppdatering av nasjonale retningslinjer for optimalt behandlingstilbud til de ulike grupper 

kreftsykdommer. En forutsetning for realisering, er at eventuelle nasjonale tiltak er 

fundamentert hos de reelle lokale beslutningstakere som konfronteres med det daglige 

pasientansvaret.  

Norsk lov krever et nasjonalt samsvarende, kostnadseffektiv og samtidig kvalitativt godt 

medikamentelt tilbud til alle pasienter. For at det skal være finansielt mulig å oppfylle 

kravene i loven, er det generelt nødvendig å inneha et bevisst forhold til nytteverdi av 

aktuelle behandlingsalternativer. For legemidler med særlig høyt kostnadsnivå og store 

pasientpopulasjoner, er det spesielt nødvendig for alle involverte aktører, med høy grad av 

regional og nasjonal oppmerksomhet/beredskap, for å sikre riktig og kostnadseffektiv 

legemiddelbruk i alle helseforetak.  
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 I Innledning 
I februar 2005 meldte avisen Verdens Gang om en kreftsyk 49-årige politimann som ved et 

helseforetak, ifølge avisen, angivelig med budsjettmessig begrunnelse ikke fikk tilbud om 

behandling med et nytt kostnadskrevende legemiddel innenfor kreftbehandlingen. I samme 

måned melder avdelingsleder ved en annen av landets store kreftavdelinger til NRK, at 

denne avdelingen også vil slutte å bruke det aktuelle legemiddelet av budsjettmessige 

årsaker. Sistnevnte avdelingsleder informerer i desember 2004 sykehusets avis om store 

budsjettmessige underskudd, begrunnet i utgiftsøkninger til medisiner. I perioden 2002–

2003 økte utgiftsnivået til kjemoterapi med 52 %. Prognosene viste at utgifter i 2005 ville 

øke med ytterligere 30 %, mens avdelingen kun hadde fått tilsagn om en budsjettmessig 

rammeøkning til legemidler med 10 % [1]. Aftenposten melder imidlertid i mars 2005 at ved 

et tredje helseforetak, ble alle pasienter vurdert for bruk av de nye og dyre legemidlene 

innenfor kreftbehandlingen, og en pasient som ikke fikk tilbud om en viss type behandling 

ved en av de to førstnevnte kreftavdelinger, benyttet seg derfor av det frie sykehusvalg, og 

fikk på denne måten tilgang til den pasient-ønskede kjemoterapi. Hele historien kumulerer 

17.mars i et møte i Oslo mellom statsråden ved Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) og 

de respektive ledere ved de store norske kreftavdelinger. Møtet resulterte, ikke uventet, i 

nedsettelsen av en prosjektgruppe, hvor et av formålene med gruppens arbeid var 

utarbeidelse av felles nasjonale retningslinjer, som skal sikre kvalitativt likt medikamentelt 

behandlingstilbud for kreftsyke pasienter i Norge. Samtidig får den tidligere nevnte 

politimann eksklusive møter med statsråden for HOD og statsministeren under stor 

pressedekning, hvor krav blir stilt og mange løfter blir gitt om mål for framtidig 

kreftbehandling i Norge. 

Denne masteroppgaven vil omhandle legemiddelbruk i helseforetakene. I motsetning til 

primærhelsetjenesten, er det ikke etablert noe lovverk/retningslinjer som sikrer et nasjonalt 

samsvarende, kvalitativt godt og kostnadseffektivt legemiddelbruk i 

sykehussektoren/helseforetakene. Mangel på fundamenterte retningslinjer vil lett medføre 

regionale ulikheter når nye og dyre behandlingstilbud innføres. Kreftavdelingene ved norske 

helseforetak konfronteres i dag med særdeles kostnadskrevende medikamenter som skal 

finne sin plass i rigide budsjetter. Utfordringen nasjonalt samsvarende, kostnadseffektiv og 

samtidig optimalt kvalitativt tilbud i kreftbehandlingen, vil derfor fokuseres. 
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Første del av oppgaven vil omhandle dagens retningslinjer for distribusjon/innkjøp av 

legemidler til helseforetakene. Organisasjon av distribusjonen vil bli presentert. Utviklingen 

av kostnadsnivå for legemiddelbruk generelt og spesielt for spesialisthelsetjenesten/somatisk 

sektor, nasjonalt og regionalt nivå vil framlegges. Deretter vil problemstillingen fokuseres på 

dagens situasjon og framtidige utsikter for den medikamentelle kreftbehandling. Data for 

regionalt kostnadsnivå for kjemoterapi vil presenteres. Kostnad-nytte perspektivet omtales, 

og et forsøk på en kostnad-nytte analyse av et av de nye kostnadskrevende virkestoffene vil 

presenteres. Som empirisk supplement, er det utført en intervjuundersøkelse blant de 

overordnede faglige beslutningstakerne på noen kreftavdelinger i Norge, vedrørende 

legemiddeløkonomi og beveggrunnlag for valg av medikamentelt behandlingsregime ved 

egen avdeling. Tilslutt følger en diskusjon om mulige tiltak/verktøy som kan bidra til riktig 

og samtidig kostnadseffektiv bruk av kjemoterapi i alle helseforetak.  

Tema for denne oppgaven er særdeles krevende, og et utall komiteer og prosjekter har vært i 

arbeid for å utrede relevante løsninger. Oppgaven har ikke som mål å besvare omfattende og 

kompliserte problemstillinger. Intensjonen er primært å gi en deskriptiv og samlet  

framstilling av noen særdeles aktuelle problemstillinger.  

Mye av informasjonen til denne oppgaven er innhentet via intervjuer med sentrale aktører 

innenfor oppgavens problemstilling, og vil her bli presentert i anonymisert form. Aktørenes 

vurderinger er til dels uttrykk for deres subjektive oppfatning, men er likevel viktig å 

forholde seg til, da bidragsyterne er sentrale i den pågående prosess. Det tas forbehold for at 

presenterte data tildels er uttrykk for estimater, og noen kommer fra kilder som i denne 

sammenheng ikke er uavhengige. Priser er tildels oppgitt i AIP og noen ganger i AUP, men 

det sentrale for presentasjonen har imidlertid vært relative sammenligninger og tendenser 

over tid. 
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 II Innkjøp og distribusjon av legemidler til helseforetakene  

II.1 Ansvar  

Det er de fem regionale helseforetak (RHF) som har det overordnete ansvar for distribusjon 

og innkjøp av legemidler til sine respektive helseforetak. Administrasjonen av forhandlinger 

med legemiddelindustrien om prisfastsettelse, er søkt løst gjennom en samarbeidsavtale.  

I motsetning til primærhelsetjenesten, er det for sykehussektoren ikke utarbeidet 

lover/forskrifter som helseforetakene og de respektive sykehusavdelinger er forpliktet å 

etterleve, ved valg av legemidler for innkjøp. Det er kun tilrettelagt for administrative 

ordninger.  

II.2 Distribusjon  

I motsetning til primærhelsetjenesten, bli alt salg av legemidler til den offentlige 

sykehussektor formidlet kun via én legemiddelgrossist. Valg av grossist skjer for perioder av 

3 års varighet, og ut fra en kostnadseffektiv vurdering. Den grossist som benyttes pr i dag, er 

Norsk Medisinaldepot (NMD). På helseforetakene er det de respektive sykehusapotek / 

private apotek som er ansvarlig for innkjøp og distribusjon av legemidler til 

sykehusavdelingene.  Hvert helseforetak har i sin organisasjon en legemiddelkomité (totalt 

29 legemiddelkomiteer i Norge) med omlag 8 medlemmer; 1 farmakolog, 2 fra apoteket og 

øvrige medlemmer fra respektive kliniske fagområder. Legemiddelkomiteens offisielle 

mandat er å fastlegge retningslinjer for kvalitativt gode medikamentelle 

behandlingsalternativer til kostnadseffektive priser. Dette mandatet er imidlertid ikke 

fundamentert i noe formelt beslutningsansvar. Sykehusapotekene fungerer således, etter 

retningslinjer fra helseforetakets legemiddelkomité, overfor de respektive kliniske 

avdelinger som henstillende instans for kostnadseffektive valg av legemidler med likeverdig 

nytteverdi.  
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Legemiddeldistribusjon sykehusene 

Produsenter/leverandører 

Parallellimportører 

Apokjeden NMD Holtung 

 

II.3 Innkjøp - aktører  

II.3.1 LIS 

"Legemiddelinnkjøpssamarbeidet", LIS, er en organisasjon som eies og finansieres av de 

fem regionale helseforetak, og som agerer etter oppdrag fra helseforetakene. LIS er delegert 

ansvaret å innhente anbud og forhandle pris for innkjøp av legemidler til bruk i sykehus. LIS 

formidler i dag omlag 2/3 av sykehusenes totale innkjøp av legemidler (67 % i 2004). 

Formålet med LIS, er ut fra rollen som storaktør i markedet, å legge grunnlaget for avtaler 

for kjøp av legemidler til sykehussektoren til et redusert kostnadsnivå [2]. 

Sykehusapotek 

Sykehus  

Private apotek 

Sykehus A 

10 



  HADM4501 Masteroppgave 

 

LIS/legemiddelkomiteene/helseforetakene 

De fem regionale 
helseforetakene 

Styret/LIS 
Oppnevnes av RHF -

di ktø
Samarbeidets 

Administrasjon/LIS 
Innkjøpsfaglig, farmasøytisk og 

økonomisk kompetanse  

LIS- kontakter  Legemiddelkomite 
Fagrådet 
Samarbeidets 

faglige utvalg 
Bindeledd mellom 

helseforetakene og 

En legemiddelkomite 

pr helseforetak.  

Beslutningsorgan for 

valg av legemidler i

 

LIS forholder seg til følgende kriterier når de innhenter anbud fra legemiddelindustrien: Pris, 

kvalitet, funksjonsmessige egenskaper, pakninger, produktspekter og service. LIS er 

tilknyttet et fagråd for vurdering av tilbud fra leverandørene. Anbudsrunden foregår årlig 

etter rutine prosedyrer, med utlysning av anbudskonkurranse og tildeling av avtaler til 

leverandører til fastlagte tider på året, slik at industrien er velinformert om hva de kan 

forholde seg til. LIS er under hele anbudsrunden i dialog med fagrådet og kontaktpersonene 

ved helseforetakene, som igjen kommuniserer med sine respektive legemiddelkomiteer.   

LIS-administrasjonen har en markedsorientert holdning til legemiddeldistribusjonen, og 

oppnådde som storaktør i markedet i gjennomsnitt 32 % i rabatt i 2004 i forhandlinger med 

industrien, med legemiddelgrossisten NMD som mellomledd, stigende fra 29 % i 2003. Hos 

noen leverandører har LIS opptil 50 % rabatt ved innkjøp [3]. Til sammenligning har 

Rikstrygdeverket, som representerer primærhelsetjenesten, 0 % i rabatt hos 

legemiddelgrossistene. 
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Selv om de resultater LIS har oppnådd i sitt arbeid, er meget gode, vurderes dette primært til 

å ha sammenheng med kostnadseffektiv resultatorientering hos organisasjonen LIS, og ikke 

til å være et resultat av fundamenterte statlige forskrifter/lover i innkjøpsprosedyrene. LIS er 

i sitt arbeid for gode resultater, avhengig av samarbeid med sterke lokale 

legemiddelkomiteer/sykehusapotek. Erfaring har vist at helseforetak preget av profesjonell 

økonomisk rasjonalitet i ledelsen, resulterer i et klart og tydelig mandat til de respektive 

legemiddelkomiteer, som igjen reflekteres i sykehusavdelingenes forskrivningspraksis for 

legemidler.  

II.3.2 Andre beslutningstakere 

Sykehusene er ikke forpliktet til å forholde seg kun til legemidler formidlet via LIS-avtaler, 

som også viser seg i at en tredjedel av innkjøp til avdelingene ikke er formidlet via 

storaktøren LIS. Apotekene, i samarbeid med legemiddelkomiteene, kan henstille til 

sykehusets avdelinger å forholde seg til LIS-avtaler, men de kan ikke kreve det.  Den 

endelige beslutningstaker når det gjelder valg av legemidler til bruk på sykehusavdelingene, 

er i realiteten de respektive avdelingers formelle og uformelle ledere.   

Årsaken til at en tredjedel av legemiddelinnkjøp til sykehusene ikke går via LIS, er 

sammensatt. For mange nye og patentbeskyttete legemidler, som faglig representerer det 

mest optimale behandlingsvalg, har avdelingenes ledelse ikke noe valg, da 

legemiddelindustrien, som her representerer ”selgers marked”, gjerne vil forhandle direkte 

med helseforetakene, og oppnår på denne måten best mulig pris for sine produkter.  

Patentbeskyttelsen er imidlertid kun en del av forklaringen til at sykehusavdelinger går 

utenom LIS-avtaler. For andre legemidler, hvor det er mulig å velge, forholder avdelingenes 

ledelse seg til alternativer som ikke er de billigste, selv om nytteverdien er tilsvarende.  

Blant mulige årsaker kan nevnes direkte salgsfremstøt fra industrien overfor den lokale 

sykehusavdeling med tilbud om finansiell støtte til faglig videreutdannelse/kurs/kongresser, 

avdelingers generelle holdning til endring av tradisjoner og vaner, samt manglende 

kunnskapsoppdatering om nye og ofte kvalitativt bedre legemidler, til en mer 

kostnadseffektiv pris..  

12 



  HADM4501 Masteroppgave 

 III Legemiddelkostnader i helseforetakene 

III.1 Finansiering legemiddelbruk i Norge  

Det offentlige finansierer over to tredjedeler av de totale kostnadene til legemidler i Norge.   

I primærhelsetjenesten belastes staten særlig av legemiddelutgifter som kommer inn under 

refusjonsordning, den såkalt ”blå resept”, i første rekke gjeldende for kroniske sykdommer. 

Denne ordningen administreres av Rikstrygdeverket i samarbeid med Statens 

legemiddelverk. Legemidler som dekkes over refusjon, er primært gjeldende for kroniske 

sykdommer. Alle legemidler som gis over refusjon, skal gjennomgå en overordnet 

legemiddeløkonomisk vurdering med hensyn til forholdet mellom kostnad og nytte. For 

sykehussektoren/de regionale helseforetak, dekker det offentlige 100 % av kostnadene til 

legemidler, og det foregår ingen overordnet statlig legemiddeløkonomisk vurdering. I 2004 

utgjorde den totale omsetningen av legemidler basert på apotekenes utsalgspris (AUP) i 

overkant av 3400 kroner pr innbygger [4], og finansieringen av legemiddelforbruket fordelte 

seg som følgende:  
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Som vist i figuren, betalte det offentlige i 2004 for 69.2 % av det totale legemiddelbruk. Den 

totale legemiddelomsetning i 2004 utgjorde 15.7 milliarder kroner (AUP)[4], hvilket 

tilsvarer at staten finansierte 10.9 milliarder kroner. 

III.2 Totalt kostnadsnivå legemidler – utviking over tid 

Totalt har salget av legemidler i Norge mer enn tredoblet seg i perioden 1990-2004; fra 4,9 

til 15,7 milliarder kroner (AUP). Den relative årlige vekst har variert mellom 7-13 %. [4].  

 

Som vist i figuren, er den eksplosive veksten i de offentlige utgifter i første rekke begrunnet 

i økt antall legemidler dekket over refusjonsordningen. For sykehussektoren og de regionale 

helseforetak var det i perioden 1990 – 2003 en total utgiftsøkning på 64 %. Imidlertid, 

sykehussektorens relative prosentandel av den totale legemiddelomsetning var stabilt omlag 

10 % for hele tidsperioden [5].  

Økningen i den totale legemiddelomsetningen i Norge i de siste årene, kan primært forklares 

med økt forbruk av legemidler og høye priser på noen grupper av nye patentbeskyttede 
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virkestoffer. De siste fem årene har legemiddelprisene i gjennomsnitt sunket med 1.7 % pr 

år. Imidlertid, innføring av noen nye grupper virkestoffer, medførte blant annet at legemidler 

til behandling av kreftsykdommer og revmatisme hadde en relativ vekst på 34,2 % i året 

2004 [5].  

Statens utgifter til legemidler har over flere år vært ansvarlig for nærmere 8.5 % av de 

samlede offentlige helseutgiftene [6], og utgjør med dette en vesentlig andel av det totale 

helsebudsjettet. I et legemiddeløkonomisk kostnad-nytte perspektiv, gjenspeiles imidlertid 

ikke den kraftige veksten i utgifter til legemidler de siste 10 årene, i en tilsvarende 

forbedring i den generelle helsetilstanden hos den norske befolkning.  

III.3 Kostnadsnivå legemidler regionale helseforetak/somatisk sektor  

For sykehussektoren og de regionale helseforetak, hvor det offentlige dekker alle utgifter til 

legemidler, var det som nevnt i perioden 1990 – 2003 en total utgiftsøkning på 64 %, hvilket 

tilsvarer en årlig relativ vekst på 5 %. [5].  

For denne sektoren, er økningen i legemiddelutgifter i siste 10-årsperiode primært begrunnet 

med tilvekst av noen virkestoffgrupper med patentbeskyttelse og dertil hørende høye priser. 

Særlig har kostnadsnivået for legemidler til behandling av kreftsykdommer, reumatiske 

lidelser og antibiotika vært kraftig stigende. Som eksempel kan nevnes at i 2003, til tross for 

en generell prisreduksjon for legemidler i sykehussektoren på 5.6 %, var det en relativ vekst 

i kostnadsnivået for legemidler på 6,9 %, som alene ble tilskrevet økt forbruk av nye og dyre 

behandlingsalternativer [7].  
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På regionalt helseforetaknivå kan for perioden 1998-2003,  legemiddelkostnader i de 

regionale helseforetakene/somatisk sektor pr 10 000 innbygger, framstilles i figurform:  

Legemiddelkostnader i mill kr pr 10 000 innb pr RHF, somatisk sektor  

 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå  

Det er korrigert for såkalte ”gjestepasienter”, men det tas forbehold for regionale ulikheter i 

sykdomsforekomst og sykdomsbilde. Figuren viser likevel helt klart at kostnadsnivået 

generelt er tilnærmet parallelt stigende i alle regionale helseforetak, med utflating i 2004 for 

RHF Sør, RHF Øst og RHF Midt-Norge.  Det er imidlertid klare relative forskjeller i 

kostnadsnivå for de ulike regionale foretak. RHF Øst og Vest har det laveste utgiftsnivå, 

RHF Midt-Norge og RHF Nord befinner seg i en mellomposisjon, mens RHF Sør for hele 

perioden har et markert høyere kostnadsnivå av legemiddelbruk pr 10 000 innbygger enn de 

øvrige regionale helseforetak. 

Det er trolig en multifaktorell begrunnelse for de åpenbare regionale ulikheter. Ulik regional 

sykdomsforekomst og behov for behandling kan være medvirkende årsak. En mulig 

forklaring er forskjellig grad av kostnadsbevissthet, og benyttelse av tilbud om 

kostnadseffektive innkjøp av legemidler via stor-aktøren LIS. En annen mulig forklaring er 

et ulikt faglig kvalitativt tilbud i de respektive regioner, som er lovstridig i følge 

Pasientrettighetsloven (NPR) av 1999[8]. Det er også mulig at for de siste 2– 3 årene kan 
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ulik grad av benyttelse av de nye og dyre legemidlene i sykehussektoren, delvis forklare de 

regionale ulikheter i kostnadsnivå.  

Som nevnt er det særlig innenfor behandling av kreftsykdommer, at det har tilkommet nye 

og dyre legemidler. Det er derfor aktuelt å fokusere problemstillingen til hvorvidt det 

regionalt forskjellige kostnadsnivå på legemiddelbruk i helseforetakene, har sammenheng 

med ulik kostnadseffektivitet og/eller ulikt faglig kvalitativt tilbud innenfor kostnadsnivå for  

medikamentell kreftbehandling.  
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 IV  Legemidler i kreftbehandlingen  

IV.1 Generelt om kreft 

Kreft er den nest hyppigste sykdomsårsak til død i Norge, sykdomsprosessen er langvarig og 

smertefull, og inkluderer en behandlingsprosess som påfører pasienten og de pårørende 

ytterligere lidelser. I likhet med øvrige vesteuropeiske land (med unntak av 

middelhavsregionen) og USA, har forekomsten av kreft vært markert stigende de siste 20- 

30 år. I Norge er kreft i tykktarm, bryst, prostata og lunge, de hyppigste kreftsykdommer. 

Det er i dag i Norge ca 22 500 nydiagnostiserte tilfeller av kreft årlig, og dette tallet stiger 

med ca 300 pr år. Det er demografiske ulikheter i forekomst, hvor urbaniserte strøk har en 

markert høyere incidens. Antall pasienter som overlever fem år med sin kreftsykdom 

(”langtidsoverlevere”), har gjennom de siste 10-årsperioder vært klart stigende. Bare i 

perioden 1994-2004 økte antall personer som overlevde fem år fra totalt 112 000 til 156 000 

[9]. 

FLERE FÅR KREFT
Nå 22.500/år, øker 

med ytterligere 300 per år

FLERE BLIR 
LANGTIDS-

OVERLEVERE

Økning 112 000 →
156 000 overlevere på  

10 år

5-års relativ overlevelse         
- alle lokalisasjoner -

kvinner

menn

 

Hovedårsaken til økningen i langtidsoverlevelse, er utviklingen av nye og bedre legemidler. 

Den helt siste utvikling innenfor forskningen har resultert i en gruppe virkestoffer, hvor 

målgruppen for behandling er pasienter som har kreftsykdom med fjernspredning. Dette er 
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en pasientgruppe som tidligere har hatt et svært begrenset medikamentelt tilbud.  Inkludert i 

denne gruppen er blant annet eldre kreftpasienter, som man i Norge i følge fagprofesjonen 

har hatt tradisjon for å gi et restriktivt behandlingstilbud.  

Den dokumenterte helseeffekten for forlenget levetid for de nye virkestoffene er imidlertid 

begrenset til måneder. Imidlertid må dette relateres til at for den aktuelle pasientpopulasjon 

er estimatet for resterende levetid i utgangspunktet relativt kortvarig. I følge fagprofesjonen 

er vi kun i startfasen av et ytterligere løft til den kvalitative medikamentelle 

kreftbehandlingen. Nye virkestoffer til behandling av lymfe-, bryst-, lunge og tykktarmskreft 

med spredning, er allerede godkjent av europeiske og amerikanske legemiddelmyndigheter, 

og brukes i dag på norske sykehus. Forskning på flere andre virkestoffer er i avsluttende 

fase, og legemidlene vil etter all sannsynlighet være tilgjengelige med offisiell godkjennelse 

innen få år.    

IV.2 Kostnadsnivå legemidler i kreftbehandlingen i dag  

Legemidler anvendt innenfor kreftbehandlingen er primært inkludert i ATC gruppe L 

(unntatt ATC L02AE01, L03AB, L03AX og L04A, som ikke vil være inkludert i noe 

datamateriale for kjemoterapi presentert i denne oppgaven).   

Legemidler anvendt i kreftbehandlingen har tradisjonelt vært meget dyre. Kostnadene for de 

nye virkestoffene tar imidlertid et ytterligere ”kvantesprang” i prisnivå. På grunn av 

patentbeskyttelsen og medfølgende priser basert på ”selgers marked”, vurderes dette 

prisnivået til å vedvare i flere år framover, og eventuelt øke ved godkjennelse av flere 

virkestoffer innen denne gruppen. Legemiddelindustrien har selvfølgelig hatt store kostnader 

knyttet til produktutvikling/forskning, men dette blir svært lite i forhold til kommende 

inntjening.  
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Onkologer vurderer gjerne helseeffekt i parameteren vunnet levetid. For de nye virkestoffene 

estimeres forholdet mellom helseeffekt og direkte medisinske kostnad som angitt i tabellen.  

Det tas forbehold for at oppgitte kostnader kun er estimater. 

Preparat 

(virkestoff) 

Bruksområde Forlenget 

overlevelse1

Kostnad per vunnet 

leveår (NOK)2

Herceptin 

(trastuzumab) 

Brystkreft med 

fjernspredning 

4-8 måneder 520 000 – 1.200 000 

Erbitux 

(cetuximab) 

Tykktarmskreft med 

fjernspredning  

(2.linjebehandling) 

2 måneder 

(inkonsistente data) 

2.000 000 

Avastin 

(bevacizumab) 

Tykktarmskreft med 

fjernspredning 

4-5 måneder 1.600 000 

1 Data Statens legemiddelverk 
2 Estimater fra norsk fagprofesjon i helseforetakene (OBS Inkluderer kun de direkte 

medikamentkostnader)  

Da målgruppen for de nye legemidlene omfatter relativt store pasientpopulasjoner, har dette 

følgelig medført en eksplosiv kostnadsvekst på medikamentbudsjettet til de onkologiske 

avdelinger. Kreftavdelingenes ledelse har således fått nye store utfordringer å forholde seg 

til, da de siste års rammebudsjett for kjemoterapi ikke er tilpasset den endringstakten som er 

innenfor utviklingen av det medikamentelle tilbudet.  

IV.3 Norge i nordisk sammenheng 

Estimater indikerer at Norge, for deler av det medikamentelle behandlingstilbudet, i lengre 

tid har hatt det laveste kostnadsnivå, sammenlignet med øvrige nordiske land. Figuren under 

viser bruk av de nye virkestoffene i Skandinavia fram til medio 2004.  Finland markerer seg 

med et særlig høyt kostnadsnivå. Den norske fagprofesjonen påpeker at vi er konservative 

med å ta i bruk nye virkestoffer, og at vi er restriktive sammenlignet med øvrige nordiske 

land i forhold til medikamentell kreftbehandling av eldre.  
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Imidlertid, i følge sentrale aktører [10], er denne inter-skandinaviske forskjellen nå i ferd 

med å utjevne seg.  

Det må nevnes at i en nylig utkommet rapport fra Karolinska Institutet i Sverige [11], 

rapporteres det at Norge fortsatt befinner seg under europeisk gjennomsnittsnivå for de nye 

behandlingstilbud innenfor kreftsykdommer. Det tas imidlertid her forbehold for at 

rapporten presenterer et noe skjevt bilde av ulike behandlingsregimer med likeverdige 

virkestoffer, og rapporten er til orientering sponsorert av legemiddelindustrien. 

IV.4 Regionalt kostnadsnivå legemidler i kreftbehandlingen  

IV.4.1 Regionalt og fylkesvis kostnadsnivå kjemoterapi 

Med utgangspunkt i data innhentet fra Farmastat (Vedlegg 1, kp IV) og Samdata (Vedlegg 2, 

kp IV), er kostnader for legemidler brukt i kreftbehandlingen i 2004, beregnet på tre ulike 

nivåer; regionalt helseforetaks-, universitetssykehus- og fylkesnivå. Hensikten med 

datapresentasjonen er en relativ sammenligning av kostnadsnivå. RHF Sør og Øst er valgt 

presentert samlet på grunn av Oslos særstilling.  

Sammenligningen baserer seg på kostnader til kjemoterapi pr 1000 innbygger innenfor de 

respektive regioner (RHF og fylke). Presenterte data inkluderer alt salg av legemidler i ATC 

gruppe L (unntatt ATC L02AE01, L03AB, L03AX og L04A) fra alle landets apoteker 
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(Vedlegg 1). Dette innebærer også at kjemoterapi benyttet ved kirurgisk inngrep er 

inkludert. Sistnevnte gruppe er ikke inkludert i den oversikt SINTEF Helse har over de 

såkalte kostnadvektssykehus (jfr kap IV.4.2)  

Presenterte data er basert på at alle kostnader til kjemoterapi er kanalisert gjennom 

sykehussektoren, dvs kostnadene dekkes 100 % av de respektive helseforetak. Data til 

universitetssykehusene er innhentet fra de respektive sykehusapotek; jfr Vedlegg 1. 

Rikshospitalet er ikke inkludert i oversikten over universitetssykehusene. Imidlertid er 

Radiumhospitalet ubeskåret med, som i tillegg til sin regionale ansvarsfunksjon, fungerer 

som nasjonalt kompetansesenter. 
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Flere forbehold må tas for de presenterte data. Det er demografiske ulikheter i forekomst av 

kreftsykdom, hvor urbaniserte strøk har en høyere incidens. Videre er dette en oversikt over 

kostnadsnivå, og den gir ingen informasjon om den kvalitative faglige sammensetning av det 

medikamentelle tilbud, selv om prisnivå er en god indikator på hvorvidt man har utvidet 

behandlingstilbudet med de nye virkestoffene. Oversikten er ikke korrigert for fritt 

sykehusvalg og gjestepasienter. Kjemoterapiforbruk gjennom kliniske studier kommer ikke 

med, da disse utgifter dekkes av legemiddelindustrien. Forbruk gjennom kliniske studier 

representerer en ikke uvesentlig andel av totalforbruket på noen helseforetak, og er på denne 

måten en feilkilde som avspeiles i redusert kostnadsnivå.  

Oversikten over RHF-nivå indikerer ar RHF Midt-Norge har det høyeste kostnadsnivå for 

kjemoterapi pr 1000 innbyggere pr RHF. RHF Sør + Øst har omlag 87 % av kostnadsnivået 

for RHF Midt-Norge, deretter følger RHF Vest på respektivt 84 % og RHF Nord på 74% av 

RHF Midt-Norges kostnadsnivå.   

Oversikten for universitetssykehusenes kostnadsnivå pr 1000 innbyggere pr RHF viser at 

universitetssykehusene Haukeland + Stavanger på vegne av RHF Vest har det høyeste 

kostnadsnivå, St Olavs Hospital på vegne av RHF Midt-Norge befinner seg på et 

mellomnivå, mens Universitetssykehuset i Nord-Norge på vegne av RHF Nord og den 

samlede oversikt Radiumhospitalet/ Ullevål/A-Hus på vegne av RHF Sør + Øst, har det 

laveste kostnadsnivå.  

Den fylkesvise oversikten over kostnadsnivå pr 1000 innbygger pr fylke, basert på 

apoteksalg i de respektive fylker, gir ytterligere informasjon til det regionale bilde. Oslo 

bemerker seg med sin klare særstilling. Fylker tilhørende RHF Midt-Norge (Møre og 

Romsdal/Sør-Trøndelag/Nord-Trøndelag) har et noe høyere kostnadsnivå, mens Akershus 

og Finmark ligger lavest. Imidlertid, den fylkesvise oversikten gir generelt et bilde av at 

kostnadsnivået er relativt jevnt fordelt. 

De tre ovennevnte oversikter kan samlet gi det inntrykk at i 2004 har de regionale 

helseforetak forsøkt å tilpasse seg kostnadsveksten innenfor ATC-gruppe L, og søkt mot 

løsninger for å redusere universitetssykehusenes driftskostnader. Et alternativ i regioner med 

høy befolkningstetthet, har åpenbart vært å overføre deler av behandlingen til andre lokale 

helseforetak innenfor det respektive RHF, slik at helseforetak med billigere driftskostnader 

pr pasientseng belastes for deler av medikamentkostnadene. Oversikten indikerer at dette 
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ikke gjelder RHF Vest, hvor universitetssykehusene Stavanger+Haukeland i mindre grad har 

valgt dette alternativet, og dermed kommet ut samlet med høyest kostnadsnivå pr 1000 

innbygger pr RHF på kjemoterapi. I RHF Nord har Universitetssykehuset i Nord-Norge det 

samme kostnadsnivå på kjemoterapiforbruk pr 1000 innbygger som Radiumhospitalet/ 

Ullevål/A-Hus samlet har på vegne av RHF Sør + Øst. Med andre ord viser oversiktene at i 

RHF Sør + Øst, blir pasienter med kreftsykdom i relativt kort periode av sitt sykdomsforløp 

behandlet på universitetssykehusnivå.  

De innhentede data gir imidlertid ingen indikasjoner på at det i 2004 var klare regionale 

ulikheter med hensyn til kostnadsnivå for det medikamentelle tilbud for kreftsykdommer  i 

Norge, og bekrefter således ikke de store mediaoppslag våren 2005.   

IV.4.2 Kostnadvektsykehus – kjemoterapi som kostnadsindikator 

For vurdering av utgifter til kjemoterapi, er det tilgjengelig en kilde for datainnhenting, med 

Helse- og Omsorgsdepartementet som oppdragsgiver. SINTEF Helse har i flere år 

sammenlignet kostnadsnivå i ulike helseforetak. Helseforetakene benevnes såkalte 

”kostnadsvektsykehus”, skal være nasjonalt representative og fungerer som del av 

kunnskapsbasen for DRG-vekting av sykehussektoren i Norge. Siste tilgjengelige rapport er 

for året 2002 [12]. 

 For helseforetakenes rammebudsjett er det definert 11 såkalte dekomponerte 

kostnadsindikatorer, som vurderes spesielt belastende for driftskostnadene, og er på grunn av 

kostnadskontrollen nødvendig å separere ut. Indikatorene viser en relativ sammenligning av 

kostnadsnivå pr pasient i forhold til andre norske helseforetak. 2 av de 11 

kostnadsindikatorer SINTEF Helse har valgt å skille ut fra rammebudsjettet, er legemidler 

og ikke-kirurgisk kjemoterapi (DRG 410 A, B og C – benevnes i rapporten som cytostatika). 

Rapporten for 2002 viser at for universitetssykehusene i de regionale helseforetak, var det 

store ulikheter i kostnadsnivå på ikke-kirurgisk kjemoterapi pr pasient. St Olavs Hospital 

hadde det høyeste kostnadsnivå og brukte det tredobbelte på kjemoterapi pr pasient 

sammenlignet med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), som lå lavest i kostnadsnivå 

[13]. SINTEF Helse følger nå opp med en ny rapport for kostnadsvektsykehusene året 2004, 

men den er ennå ikke tilgjengelig. 
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IV.5 Prioriteringseffektivitet – behov for kostnad-nytte-analyser 

Prioriteringseffektivitet defineres som grad av samsvar mellom de overordnede 

beslutningstakeres prioriteringer for anvendelse av ressurser og de faktiske prioriteringer 

som gjøres regionalt. Kostnad-nytteanalyser, både på overordnet samfunnsøkonomisk og 

regionalt nivå, kan benyttes som beslutningsstøtte for å identifisere mangel på 

prioriteringseffektivitet, samt nytten av alternative tiltak for å nå det overordnede prioriterte 

mål [14]. 

Eierne av helseforetakene, dvs den norske stat representert ved Helse- og 

Omsorgsdepartementet, har som overordnet beslutningstaker tatt det verdivalg at for 

behandling av kreftsykdom, skal de medisinske prioriteringer skal være styrende for valg av 

tiltak og ressursbruk [15].  De overordnede beslutningstakere har på dette grunnlag pålagt 

kreftavdelingene å anvende den medikamentelle behandling som gir den kvalitativt faglige 

beste helseeffekt. De overordnede beslutningstakere har delegert til de respektive nasjonale 

spesialistkomiteene å definere hva som er det kvalitativt faglige beste behandlingstilbudet.   

De overordnede beslutningstakerne representert ved de respektive spesialistkomiteer, har de 

siste årene hatt den utfordring å forholde seg til at forskningen innenfor kjemoterapi er i høy 

endringstakt, nytteverdien av de nye virkestoffene er begrenset og kostnadene er enorme. 

Dokumentasjonen for hva som er optimalisert bruk av de nye virkestoffene er foreløpig 

begrenset. Resultatet kan lett bli at de overordnede nasjonale retningslinjer blir diffuse og 

tilslørede. Samtidig innebærer dagens organisasjonsform i helseforetakene stor grad av 

delegert beslutningsansvar regionalt. Et potensiale for manglende prioriteringseffektivitet er 

åpenbart tilstede. 

Helseøkonomiske undersøkelser kan benyttes som beslutningsstøtte for anvendelse av 

ressurser. Kostnad-nytte analyser kan være et spesielt viktig verktøy, nettopp i 

sammenhenger hvor de normative og medisinske prioriteringer skal være styrende for 

ressursfordelingen. Som eksempel på en helseøkonomisk evaluering, er det i påfølgende 

kapittel forsøkt utført en kostnad-nytte analyse av et av de nye virkestoffene, bevacizumab 

(Avastin). 
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IV.6 Vedlegg 

Vedlegg 1 Totalt salg til apotek av kjemoterapi pr fylke i Norge og salg av kjemoterapi 

til regionssykehusenes sykehusapotek [16]  

Filter: L  -  (L02AE01 + L03AB + L03AX + L04A)  

  2004 AIP 

Value  
per 1000 

inh. 

NATIONAL 
536 032 

015 117 103
ØSTFOLD 24 441 551 95 560
AKERSHUS 33 884 875 69 459

OSLO 
103 374 

502 198 501
HEDMARK 21 169 151 112 793
OPPLAND 19 326 360 105 376
BUSKERUD 22 336 233 92 410
VESTFOLD 25 951 327 118 408
TELEMARK 15 446 871 93 176
AUST-AGDER 13 821 399 134 117
VEST-AGDER 17 048 039 106 918
ROGALAND 44 849 214 115 547
HORDALAND 50 203 582 113 103
SOGN OG FJORDANE 11 207 871 105 189
MØRE OG ROMSDAL 31 894 603 130 635
SØR-TRØNDELAG 41 620 965 154 386
NORD-TRØNDELAG 13 187 463 103 333
NORDLAND 20 489 084 86 713
TROMS 21 191 015 139 128
FINNMARK 4 575 143 62 753
OTHERS 12 768  
AV DETTE:    
Sykehusapoteket Lørenskog 8 674 405  
Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet 47 341 524  
Ullevål Apotek 27 378 567  
Sykehusapoteket i Trondheim 27 267 682  
Haukeland Sykehusapotek 32 241 859  
Sjukehusapoteket Stavanger 22 696 306  
Sykehusapoteket Tromsø 15 167 481  
   
Value AIP (Salg til apotek)   
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Vedlegg 2 Innbyggertallet pr 1.1.2004 for de respektive fem regionale helseforetak [17]  

 

RHF 
Folketall (per 
01.01.2004) 

RHF ØST 1639188 
RHF SØR 891436 
RHF VEST 941129 
RHF MN 642809 
RHF 
NORD 462895 
Totalt 4577457 
 

 2004 AIP 

RHF inh 
01.01.200
4 

2004 AIP 
pr RHF 

2004 AIP pr 
RHF pr 1000 
inh 

RHF 
536 032 

016 4577457
117,102

6 117102,58

RHF SØR + ØST 
296 800 

308 2530624
117,283

4 117283,45

RHF VEST 
106 260 

667 941129
112,907

7 112907,65
RHF MIDT-
NORGE 86 703 031 642809

134,881
5 134881,48

RHF NORD 46 255 242 462895
99,9259

9 99925,99
OTHERS 12768    
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 V Kostnad-nytte analyse – eksempel: Avastin  

V.1 Introduksjon 

Lønning II-utvalget/Norsk Pasientrettighetslov (NPR) av 1999 innførte for første gang 

aspektet kostnadseffektivitet ved ressursfordeling i helsesektoren, ved å fastslå at, i tillegg til 

de medisinske prioriteringer, bør ”kostnaden stå i rimelig forhold til forventet nytte av 

tiltaket”[8].  

Dette kapittelet presenterer en legemiddeløkonomisk vurdering av bevacizumab (Avastin), 

som er godkjent i alle EU/EØS land til behandling av tykktarmskreft med fjernspredning.  

Noen bakgrunnsdata om selve sykdommen og tidligere aktuell behandling er nødvendig. 

Noen teoretiske aspekter vedrørende helseeffekt, kostnader og kostnad-nytteanalyser relatert 

til kreftbehandling vil bli omtalt. Effektdokumentasjonen for Avastin vil relateres til de 

aktuelle kostnader, med påfølgende kostnad-nytte vurdering. 

Hensikten med presentasjonen er primært å eksemplifisere at det også er mulig å sette opp 

kostnad-nytte analyser for legemidler innenfor kreftbehandlingen. Legemiddeløkonomiske 

vurderinger av nye virkestoffer innenfor sykehussektoren er preget av ”upløyd mark”. Mye 

av innhentet informasjon er fra intervjuer med sentrale aktører, og det tas forbehold for at 

vurderinger som presenteres, til dels preget av deres subjektive oppfatning. Imidlertid, for å 

oppnå noe mer presise verdier for denne kalkylen, er det fullt mulig å innhente noe mer 

kvalitetssikret informasjon.  

V.2 Generelt  tykktarmskreft   

V.2.1 Tykktarmskreft i Norge 

Kreft i tykktarmen representerer totalt 11 % av alle kreftsykdommer i Norge, og utgjør en av 

de hyppigst forekommende kreftformer. Tykktarmskreft er omtrent likelig fordelt mellom 

menn og kvinner, forekomsten er stigende med alder, og markert stigende fra 65 år og 

oppover. I perioden 1956 – 2001 økte aldersjustert incidens med ca 150 %, og antall 

nyoppdagede årlige tilfelle av tykktarmskreft er nå over 2500. Fem-års relativ overlevelse, 

har totalt sett i samme periode økt fra 30 til 50 %.  I 2003 var prevalensen av tykktarmskreft 

i Norge 14373 personer [18]. 
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Figur hentet fra Kreftregisterets database 

Tykktarmskreft inndeles i 3 hovedgrupper: 1) lokalisert svulst 2) lokalisert svulst med 

regional spredning og 3) tykktarmskreft med fjernspredning. Gruppen tykktarmskreft med 

fjernspredning utgjør ca 20 % av alle tilfelle tykktarmskreft. 5-års relativ overlevelse for 

denne gruppen har i perioden 1956-2001 vært stabilt lav på 5 %, men økte i 2002 til 6 % 

[19]. 

Aktuell målgruppe for kostnad-nytte analysen i dette kapittelet, er pasientpopulasjonen 

tykktarmskreft med fjernspredning.  

V.2.2 Medikamentell behandling tykktarmskreft  

Alle pasienter med tykktarmskreft og fjernspredning vurderes individuelt for et optimalt 

behandlingsregime. Behandlingen for gruppen er nå generelt mer aggressiv enn tidligere. 

Kirurgi utøves primært i kurativ hensikt, dvs at pasienten skal bli frisk av sin sykdom. 

Dersom pasienten vurderes til å være ikke-operabel, benyttes kjemoterapi. Den gevinst man 

kan oppnå ved kjemoterapi er: 

- Forlenget levetid 

- Symptomlindring  

- Forlenget symptomfri periode 

- Reduksjon i tumors størrelse 

1.linje kjemoterapi for tykktarmskreft med fjernspredning i Norge, var inntil nylig en 

kombinasjonsbehandling bestående av 3 legemidler 5-fluorouracil/folinsyre/irinotecan 
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(”IFL”). Denne behandlingen kan i følge foreliggende dokumentasjon gi en gjennomsnittelig 

forlenget levetid på ca 16 måneder. Imidlertid, behandlingen innebærer for de fleste 

pasienter betydelige bivirkninger, og dermed påfølgende reduksjon av livskvalitet. 

Behandlingen er vurdert mest relevant å starte opp hos pasienter med god almenntilstand.   

Preparatet Avastin (ROCHE) ble godkjent i Norge i januar 2005. Avastin, inneholdende 

virkestoffet bevacizumab, tilhører gruppen såkalte immunmodulerende virkestoffer, som 

anvendes i økende grad innenfor kreftbehandlingen. Avastin er godkjent av de europeiske 

regulatoriske myndigheter som 1.linjebehandling av tykktarmskreft med fjernspredning, som 

tillegg til den tidligere nevnte kombinasjonsbehandling IFL, som forblir uendret i øvrig 

sammensetning. Effektdokumentasjonen for Avastin, viser at legemiddelet, gitt i 

kombinasjon med IFL-behandling, vil gi en ytterligere relativ forlenget levetid på 4.7 

måneder, samtidig som livskvalitet ikke signifikant forverres.  

I følge retningslinjer fra Norsk GastroIntestinal Cancer Gruppe (NGICG), skal Avastin kun 

benyttes hos pasienter som har relativt god almentilstand, dvs i første del av sykdomsfasen 

tykktarmskreft med fjernspredning. I Norge tilsier dette at ca 100 personer årlig er relevante 

for behandling med Avastin[20]. Avastin er patentbeskyttet for flere år framover, hvilket 

innebærer at så lenge legemiddelet er definert som del av 1.linjebehandlingen for 

tykktarmskreft med fjernspredning, kan prisnivå fastsettes relativt enerådende av selger, uten 

hensyn til forhold som for eksempel mulige konkurrenter.  

V.3 Problemstilling 

Den aktuelle legemiddeløkonomiske vurdering blir en vurdering av merkostnadene ved å 

inkludere Avastin i 1.linje kombinasjonsbehandlingen av tykktarmskreft med fjernspredning. 

Økonomisk spissformulert blir spørsmålet: ”Hvor mye koster det å leve 4.7 måneder 

ekstra?”  Innhentede effekt- og kostnadsdata vil sammenholdes, og en kostnad-nytte 

vurdering vil presenteres med tilhørende diskusjon.  
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V.4 Teoretiske aspekter – kostnad-nytte analyse av legemidler i 
kreftbehandling 

V.4.1 Måling av helseeffekt 

Den effekt som skal måles, er helseeffekt etter medikamentell intervensjon, med forlenget 

levetid som kvantitativt effektmål. Tre aspekter ved måling av helseeffekt er relevante [21]: 

1. Teknikk: Den målte helseeffekt må kvalitetsjusteres. Aktuell formel er:  

kvantitet (gjenværende levetid T) x kvalitet (livskvalitet H etter intervensjon).   

2. Metodikk: Hvordan måle helserelatert livskvalitet? (Health Related Quality of Life; 

“HRQL”). HRQL kan måles ved ulike metoder hvor hensikten er å gi et felles mål for 

livskvalitet på tvers av ulike diagnoser [22].  

3. Etikk: Implisitte verdivalg, som medisinske prioriteringer, må beskrives og klargjøres, 

for at det kvantitative generiske målet for klinisk effekt skal gi mening og kunne 

benyttes i overordnede sammenhenger, som f eks meta-analyser.  

En metode for å måle oppnådde helseeffekter, er kvalitetsjusterte leveår, QALY (quality-

adjusted-life-years); da QALY tar hensyn til tre viktige kriterier [23]: (A) Både morbiditet 

og mortalitet er inkludert i den målte helseeffekt; dvs livskvalitet justerer det kvantitative 

målet. (B) Målemetoden er basert på et generisk deskriptivt system, hvor alle de tre 

hoveddimensjoner av helse; den fysiske, psykiske og sosiale dimensjon er inkludert, hvilket 

forenkler sammenligninger på tvers av ulike sykdommer. (C) Målemetoden er utviklet for å 

måle kvalitet av helseeffekt basert på subjektets (dvs. pasientens) preferanser.  

Rent teknisk vil formelen for måling av helseeffekt i QALYs være  

∆Q = (T1 x H1) – (To x Ho) 

hvor T1og H1 er ekstra levetid og livskvalitet etter intervensjon. Innenfor QALY-databasen 

måler ulike preferansebaserte generiske systemer livskvalitet (H) på en skala fra 1 (=optimal 

helse) til 0 (=død). The Quality of Life Instrument Database (www.proqolid.org), inneholder 

totalt 454 deskriptive måleinstrumenter for helse. 

Tre etablerte måleinstrumenter som særlig anvendes er VAS (Visual Analogue Scale), TTO 

(Time to Trade Off) og SG (Standard Gamble). I kliniske effekt-studier er ofte VAS-skalaen 

et foretrukket måleinstrument.  
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HRQL-data er en viktig del av effektdokumentasjonen for legemidler innenfor onkologi. 

Innenfor QALY-databasen er det utviklet et generisk deskriptivt system FACIT (Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy Measurement System) som er særlig egnet for 

måling av kvalitetjustert effekt ved kreftsykdommer. FACIT inneholder en hoveddel, FACT-

C, som benyttes til måling av kvalitetsjusterte helseeffekter generelt, og en sub-skala FACT-

G, som benyttes spesielt til måling av livskvalitet ved kreftsykdommer. 

For effektdokumentasjon av legemidler generelt og for onkologi spesielt, er det videre viktig 

å være oppmerksom på hvilket tidspunkt effekten inntreffer i forhold til tidspunktet for 

intervensjonen (t=0). Dette er særlig relevant hvis primærfokus er symptomlindrende, 

palliativ kreftbehandling, hvor forventet effekt, dvs forlenget levetid, forventes å være 

begrenset, og bivirkninger forventes å være meget alvorlige, hvilket kan medføre at 

livskvaliteten er redusert kraftig pga bivirkninger, før effekten av selve legemiddelet 

inntreffer. Fagprofesjonen påpeker også at HRQL, i tillegg til å være en viktig indikator, 

påvirker direkte det primære endepunkt, forventet levetid, i kliniske onkologiske studier. 

HRQL-resultatene vil således ha en vesentlig påvirkning på den konklusive benefit/risk-

vurderingen [24]. 

V.4.2 Måling av kostnader 

Nivået for kostnadsvurdering vil være de totale samfunnsøkonomiske kostnadene, og ikke 

kostnader på bedriftsøkonomisk nivå (dvs RHF- eller HF-nivå). Kostnadene kan inndeles i 

fire hovedgrupper som må identifiseres, kvantifiseres og evalueres [25]:  

- Direkte medisinske kostnader 

Kostnader knyttet direkte til den medisinske behandling av pasienten; 

sykehusopphold, medikamenter, polikliniske konsultasjoner, 

undersøkelsesprosedyrer, besøk hos fastlegen, fysioterapi  

- Direkte ikke-medisinske kostnader 

Kostnader av ikke-medisinsk art knyttet til behandling av pasienten; reiseutgifter, 

sykehus, hjemmetjenester, tidsforbruk. Rehabiliteringsopphold kan grupperes både 

under direkte og ikke-direkte medisinske kostnader; avhengig av varighet og type 

personalet involvert. 

Kull XVIII 2005  33 



Erfaringsbasert mastergrad i helseadministrasjon 

-  Indirekte kostnader 

Kostnader som er en indirekte følge av pasientens sykdomstilstand. Et relevant 

eksempel er produksjonstap som følge av pasientens sykdomsfravær. Produksjonstap 

for pasientens nærmeste pårørende, vil på samfunnsøkonomisk nivå kunne 

representere en kostnad. Ekstra levetid kan måles som en helseeffekt for pasienten, 

men vil kunne representere en indirekte kostnad for de pårørende, dersom den ekstra 

levetid pasienten får, er med dårlig livskvalitet, og følgelig krever innsats og 

tilstedeværelse fra den nære familie. 

-  ”Intangible Costs” 

Kostnadsgruppen sikrer at alle øvrige samfunnsrelaterte kostnader knyttet til 

pasientens sykdom, direkte eller indirekte, inkluderes i det totale regnskap.  

Det er viktig å sikre at dobbeltregnskap ikke forekommer. Utgifter til sykepenger kan som 

eksempel ikke inkluderes, når det ikke er inkludert utgifter til lønn. Produksjonstap både for 

pasienten og eventuelle pårørende er imidlertid en reell kostnad, som bør inkluderes i 

regnskapet. Eventuell diskontering av kostnader over tid kan vurderes, ved kroniske 

sykdommer med langvarig tidsforløp.  

De samlede kostnader representerer den utgift pasientens sykdom representerer på 

samfunnsøkonomisk nivå. Valg av nivå sikrer at alle eksterne effekter inkluderes i 

regnskapet, og sikrer også at det blir justert for eventuelle gevinster på lokalt 

helseforetaksnivå, som i realiteten kan representere utgiftsposter på samfunnsøkonomisk 

nivå. Beslutningstaker / budsjettansvarlig vil derved ha alle kostnader og fordeler av 

regnskapet. Indirekte samfunnsrelaterte gevinster/tap på kort og lang sikt, som for eksempel 

sysselsetting ved arbeidsledighet innenfor helsesektoren og forbedret folkehelse, er 

imidlertid ikke inkludert.  

Ved kreftsykdommer kan estimering av de totale kostnader være meget komplisert, men er 

desto viktigere, da behandling av kreftsykdom nå har et meget høyt kostnadsnivå. De totale 

kostnader, hvor implisitte verdivalg er gjort rede for, vil være et godt utgangspunkt for en 

kostnad-nytte analyse, og reell vurdering av alternativ utnyttelse av anvendte midler. 

V.4.3 Kostnad-nytte analyse 

Fire metoder for helseøkonomiske kostnadsanalyser er utviklet[22] : 
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- cost-effectiveness-analysis (CEA): Effekt av ulike tiltak måles i fysiske helsetermer, 

oftest langs en dimensjon. Effektmålet er ikke sammenlignbart for 

tiltak/intervensjoner rettet mot forskjellige pasientpopulasjoner.     

- cost-minimization-analysis (CMA): Undergruppe av CEA. Effekt-resultat av ulike 

tiltak for samme pasientpopulasjon er identisk, men kostnadene varierer. 

- cost-utility-analysis (CUA): Effekten av ulike tiltak måles i fysiske helsetermer, men 

er justert for subjektets preferanser. Effektmålet er sammenlignbart for tiltak rettet 

mot forskjellige pasientpopulasjoner.     

- cost-benefit-analysis (CBA): Effekt av ulike tiltak måles i penger, som regel 

representert ved betalingsvilligheten for effekten (”Willingness-to pay”; WTP).   

Metodekritisk kan man vel si at CEA-analyser er vanskelig anvendelig for overordnede 

helseøkonomiske vurderinger. CMA er lite aktuelt, da effekten ved ulike tiltak sjeldent har 

helt identisk resultat. CUA inneholder et normativt element og er et delvis subjektivt mål, 

som verdsetter tiltakets nytte for pasienten. Det er derfor særlig viktig ved CUA-analyser at 

implisitte verdivalg gjøres klart rede for. CBA muliggjør en direkte sammenligning av nytte 

og kostnader, og kunne vært en tiltrekkende metode ut fra et kostnadsanalytisk perspektiv. 

Analysemetoden inneholder dog flere normative og metodiske feilkilder.  Det er 

betalingsvillighet for effekten som gjøres rede for, dvs det er en konsumentorientert og ikke 

en borgerorientert analyse-metode [26]. Det vil i tillegg alltid være et problem å ha kunnskap 

om hvilke preferanser som ligger bak betalingsvilligheten. Er de førende preferanser for 

uttrykt betalingsvillighet representert ved politikere, media, helseforetak, pasienter eller 

pårørende?? Studier har for øvrig vist at betalingsvilje i seg selv mer gir uttrykk for 

respondentens holdning til tiltaket enn størrelsen på helseeffekten, og at holdningen kan 

være påvirket av flere irrelevante faktorer [27].  

CUA-analyser er vel, til tross for sine mangler, en type helseøkonomisk analyse som gir et 

nummerisk sammenlignbart helseeffektmål på tvers av ulike sykdomsgrupper, hvor 

nytte/effekt av et tiltak kan settes opp mot tiltakets kostnader.  

CUA-analyse vurderes som spesielt relevant for evaluering av ulike behandlingsalternativer 

av kreftsykdommer, da metoden tillater kvalitetsjustering av effekten ekstra levetid. I følge 

gjeldende retningslinjer fra de europeiske regulatoriske myndigheters fellesorgan EMEA, 

skal for evaluering av kliniske onkologiske studier, det primære endepunkt være antall 
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leveår [28]. Imidlertid, det er spesifikt nedfelt i retningslinjene at helseeffekten, dvs 

nytteverdien av tiltaket medikamentell behandling, skal kvalitetsjusteres for å oppnå en reell 

verdi for effekten.  

Innenfor fagområdet onkologi, som til dels er preget av diffuse og  tilslørende medisinske 

prioriteringer, kan helseøkonomiske verktøy som CUA-analyser, kunne fungere som 

bevisstgjørende deskriptiv informasjon om kostnadsforbruk og eventuell alternativ 

utnyttelse. 

V.5 Kostnad-nytte analyse Avastin 

V.5.1 Helseeffekt Avastin 

Legemiddelet Avastin (bevacizumab), ble etter gjeldende retningslinjer for nye legemidler, 

godkjent i den såkalte europeiske sentrale godkjenningsprosedyre (CP) i 2005. Denne 

prosedyre innebærer at eventuell godkjenning av legemiddelet blir samsvarende i innhold og 

er gjeldende samtidig i alle europeiske land omfattet av EU/EØS-avtalen. Norge var det ene 

av de to utrederland som vurderte innsendt dokumentasjon fra legemiddelprodusenten. 

Utredning av denne type legemidler er detaljert regulert i felles europeiske retningslinjer. 

Sammenfatningen av de to utrederlandenes evaluering av Avastin er presentert i den såkalte 

EPAR, som er tilgjengelig for offentlig innsyn hos EMEA [28].  

Effekt - studiedesign 

Hovedstudien for den kliniske effekt-dokumentasjon er en randomisert multisenter, dobbelt-

blindet, placebo-kontrollert klinisk utprøving (”AVF 2107g”). Studien hadde to hoved-

armer, hvorav 411 pasienter ble randomisert til kombinasjonsbehandlingen IFL+ placebo, 

mens 402 pasienter fikk IFL+ Avastin. Median alder for både kvinner og menn var 60 år, og 

i begge armer var andel kvinner ca 40 % og menn ca 60 %. Hovedinklusjonskriteriet var 

verifisert tykktarmskreft med fjernmetastaser og forventet levetid > 3 måneder. Pasienter ble 

behandlet etter de respektive behandlingsregimer inntil tumorprogresjon eller max 16 

behandlingcykluser. Studiens hovedhensikt var å evaluere ”add-on” effekten av Avastin til 

den daværende 1.linje kombinasjonsterapi for tykktarmskreft med fjernmetastaser. Primært 

endepunkt var antall måneder overlevelseslevetid (t=0 ved randomiseringstidpunktet). 

Sekundære endepunkter var bl a tidsintervall uten tumorprogresjon, % - andel med respons 

på kjemoterapi og livskvalitet. 
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I dokumentasjonen for Avastin var måling av kvalitetsjusterte leveår, QALY, etter 

intervensjon med Avastin inkludert som endepunkt [29]. Livskvalitet, HRQL, ble registrert 

dels ved CUA-metoden QALY, som kvalitetsjusterte helseeffekten leveår etter intervensjon 

med Avastin eller placebo, og dels ved den sykdomsspesifikke metoden CCS (Colorectal 

Cancer Specific), som fokuserte på tid før forverrelse av livskvalitet. Anvendt 

måleinstrument for QALY, var det deskriptive generiske systemet FACT-C, som er som 

nevnt generelt for alle typer kroniske sykdommer. CCS er imidlertid ikke inkludert i QALY-

databasen.    

Effekt – resultater 

Resultatene for effekt er framlagt med median og ikke ”mean”, da over 20 % av pasientene 

fortsatt var i live ved slutten av studieperioden. For det primære endepunkt, antall måneder 

levetid, viste IFL + placebo en median overlevelsestid på 15.6 måneder, mens median 

overlevelsestid for IFL + Avastin var 20.3 måneder. Forskjellen mellom de to 

kombinasjonsterapiene var statistisk signifikant (p<0.0001).  

For de sekundære endepunktene, viste tidsintervall uten tumorprogresjon en signifikant 

forskjell (p< 0.0001) i favør av IFL+ Avastin (median 10.55 måneder) mot IFL+ placebo 

(median 6.24 måneder). For % - andel med respons på kjemoterapi, var det en signifikant 

forskjell (p< 0.0036) i favør av IFL+ bevacizumab (median 44.8 %) mot IFL+ placebo 

(median 34.8%).  Resultatene for HRQL, viste ingen signifikant forskjell (p=0.5807) mellom 

tid før forverring av livskvalitet, målt ved CCS, hvor median tid for IFL+ bevacizumab var 

2.89 måneder, mens for IFL + placebo var 2.73 måneder. Resultatene for HRQL resulterte 

heller ikke i signifikant forskjell mellom de to armene med hensyn til kvalitetsjustert levetid 

etter intervensjon. 

Effekt – kommentarer 

Ved vurdering av effektresultatene, hvor det er signifikant forskjell i antall måneder levetid, 

responsrate på kjemoterapi og tid uten tumorprogresjon, mens ingen signifikant forskjell i 

livskvalitet, er to spørsmål relevante: 1) Hvorfor gir ikke behandling med Avastin en relativ 

reduksjon av livskvalitet? Legemiddelet i seg selv er dokumentert å gi bivirkninger. 2) I 

hvilken fase av pasientens levetid vil de median 4.7 ekstra månedene komme?? Hvis dette 

var i den fasen hvor pasienten har en svært dårlig livskvalitet, dvs i tidlig terminal fase, vil 
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oppnådd helseeffekt innebære store belastninger både for pasient og pårørende, samt 

representere store samfunnsøkonomiske kostnader. 

I følge de regulatoriske myndigheter [30] kan man ut fra foreliggende dokumentasjon 

konkludere at effekten av Avastin kommer i tidlig fase av behandlingsforløpet, dvs mens 

livskvaliteten ennå ikke er vesentlig redusert. Vissheten om at de tumorspesifikke 

symptomene er avtagende, vil ofte innebære en positiv psykisk effekt for pasienten. Denne 

psykiske effekten, som forøvrig QALY-metodens måleprinsipper sørger for å registrere, 

bidro til å opprettholde en god livskvalitet for de pasienter som fikk tilleggsbehandling med 

Avastin. 

Konklusivt, dokumentasjon framlagt viser at Avastin, gitt sammen med den tidligere 

standard kombinasjonsbehandling ved symptomlindrende behandling av tykktarmskreft med 

fjernspredning, har en kvalitetsjustert helseeffekt på median 4.7 måneder ytterligere ekstra 

levetid. Dette innebærer at informasjonen for studiens primære endepunkt, kan benyttes 

direkte i en kostnad-nytte analyse. 

V.5.2 Kostnader Avastin 

Den kostnad som skal måles, er merkostnaden ved å inkludere et ekstra legemiddel i en 

symptomlindrende kombinasjonsterapi for en sykdom med dødelig utfall innenfor relativ 

kort tidsperiode.  Kostnadsvurderingen er komplisert, og inneholder mange variabler som 

ikke kan kontrolleres for, samt at det som nevnt tas forbehold for at noen kostnader er grove 

estimater. 

Direkte medisinske kostnader 

Populasjon og behandlingsvarighet: Sykdommen tykktarmskreft hadde i 2003 en prevalens i 

Norge på 14373, hvorav omlag 2700 hadde fjernspredning med 5-årsoverlevelse på 6 % [9]. 

Retningslinjene tilsier at Avastin kun skal benyttes som 1.linjebehandling hos pasienter med 

tykktarmskreft og fjernspredning, som er i god almenntilstand. Lederen for den nasjonale 

ekspertgruppe for tykktarmskreft, NGICG; estimerer, med referanse til en større nordisk 

studie i 2001-2002 (”Nordisk VI”) hvor Norge deltok, at ca 100 pasienter årlig er relevante 

for behandling med Avastin, og at gjennomsnittelig behandlingsvarighet vil være 6 måneder. 

Pasientene vil under denne perioden fortsette med samme dosering av kombinasjonsterapien 

IFL, og Avastin representerer således kun en mer-kostnad (”add-on” kostnad). Dagens 
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behandlingsregime innebærer at Avastin gis samtidig som IFL; dvs antall 

sykehusinnleggelser/legekonsultasjoner vil ikke øke under selve behandlingsperioden, også 

fordi ifølge ovennevnte effektdokumentasjon, vil ikke Avastin medføre noen relativ 

reduksjon av livskvalitet og derved bidra til at antall sykehus-innleggelser øker.  

Direkte medisinske kostnader ekstra levetid: Under den forutsetning at pasientens 

livskvalitet er relativt god under de 4.7 måneder ekstra levetid, er det estimert med 4 

hospitaliseringer i denne perioden; hvorav 2 for kontroll og oppfølging (DRG 172) og 2 med 

annen form for kjemoterapi (DRG 410 C), da behandling med Avastin ofte vil avsluttes før 

øvrig kjemoterapi-behandling. DRG-refusjon på 55% omregnes til 100%, da det er de totale 

samfunnsøkonomiske kostnader som skal beregnes. Kostnader beregnes fra det tidspunkt 

(t=0) behandling med Avastin påbegynnes. Alle kostnader er i norske kroner. Diskontering 

vil som tidligere nevnt, ikke være aktuelt pga kort tidshorisont.  

Avastin pr behandling pr pasient (kroppsvekt 80kg) 

Kilde: Legemiddelsiden – Avastin ROCHE; oppdatert 1.4.2005   

14 133 

Totalkostnad Avastin i 6 måneder pr pasient 

(26 behandlinger pr pasient) 

367 460 

Fire ekstra hospitaliseringer (DRG 172 eller 410C) [31]: 

DRG 172 x 2 

DRG 410 x 2 

 

90 497 

19 800 

TOTALT Direkte medisinske kostnader 491 890 

Direkte ikke-medisinske kostnader 

Da pasienten forutsettes å ha relativ god livskvalitet i perioden med ekstra levetid, 

inkluderes kun reisekostnader for pasienten, og ikke pårørende, i oversikten. Selve 

reisekostnaden er et gjennomsnittsestimat basert på det varierte bosettingsmønster i Norge, 

og de til dels lange avstander til aktuelle sykehus for behandling. Noen kostnader for 

kommunen i form av hjemmetjeneste, fysioterapi og oppfølging fra fastlege inkluderes også. 
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Reisekostnader 4 sykehusinnleggelser 

(1000,- pr reise) 

4 000 

Tjenester fra primærhelsetjenesten (estimat!) 

25 000 pr måned 

117 500 

TOTALT ikke-medisinske kostnader 221 500 

Indirekte kostnader 

Produksjonstap for pasienter inkluderes ikke da aktuell aldersgruppe er fra 65 år og oppover, 

og pasientene er i ferd med å avslutte/har avsluttet sin yrkesaktive karriere. Produksjonstap 

for pårørende inkluderes heller ikke, da pasientene i den ekstra levetid er vurdert til å ha 

relativ god livskvalitet. Andre indirekte kostnader er ikke åpenbare, og kostnadsgruppen 

anses derfor ikke som aktuell i denne kostnad-nytte analysen.  

Intangible Costs 

Som nevnt har forskningen innenfor kjemoterapi de siste årene gjennomgått en markert 

utvikling, som har resultert i mange nye virkestoffer. Legemiddelindustrien vil bære 

hovedandelen av kostnadene forbundet med forskningen og tilhørende 

dokumentasjonsutarbeidelse. Samfunnet vil likevel bære noe av kostnadene, da blant annet 

de kliniske studier foregår på sykehusene og ”stjeler tid” fra legene og øvrige 

helsepersonale. Sykehusene får som regel betalt for å delta i kliniske dokumentasjonsstudier. 

Erfaringsmessig utgjør imidlertid denne summen kun en liten andel av de utgifter det 

ressursmessig medfører å delta. Kompliserte skjemaer skal utfylles med måling av mange 

parameter som rutinemessig ikke blir monitorert. Legene vil være fraværende fra sitt daglige 

virke i forbindelse med utarbeidelse og presentasjon av forskningen (”Investigators 

Meetings”, ”Medical Advisory Boards” etc), hvor noe av hensikten med disse møtene fra 

produsentenes side, er markedsføring av sine respektive preparater. Dette inkluderer også 

såkalte ”Post-marketing Trials”. Samfunnsøkonomisk representerer denne forskningen 

delvis gevinst pga produktutvikling og mulighet for kvalitativt bedre helseeffekter, men også 

kostnader, i form av ressursbruk og øvrig belastning på helseforetakenes driftsbudsjett.  For 

Avastin vurderes det som relevant at den reelle samfunnsøkonomiske kostnad for bidraget til 

produktutvikling estimeres til 500 000 NOK pr behandlede pasient i den tidsperiode 
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legemiddelet er under patentbeskyttelse. Beløpet kan umiddelbart gi inntrykk av å være på et 

for høyt nivå, men vurderes likevel som et realistisk estimat. Øvrige samfunnsøkonomiske 

”Intangible Costs” beregnes til å være dekket inn under dette overordnede estimat. 

Totale kostnader 

De totale samfunnsøkonomiske kostnader for behandling med Avastin pr pasient tilsvarer 

følgelig et gjennomsnittsbeløp på 1 213 390 NOK. Pasientgruppen som er årlig aktuell for 

behandling med Avastin er om lag 100 personer, dvs. de totale årlige kostnadene tilsvarer 

om lag 121 mill NOK.  

V.5.3 Kostnad-nytte Avastin 

Den analysemetoden som er relevant for den aktuelle pasientpopulasjon, er en forenklet 

utgave av analysemetoden Cost-Utility-Analysis .  

Basert på CUA, kan man konkludere at ut fra et helseøkonomisk overordnet nivå, 

representerer behandling med Avastin en helseeffekt på 4.7 kvalitetsjusterte måneder ekstra 

levetid og koster 1 213 390 million kroner per pasient.  Utover medikamentkostnadene, 

påløp det kun i begrenset omfang ekstrakostnader til pleie og hospitalisering av en syk 

pasient. Imidlertid, dersom effekten av Avastin hadde kommet i en fase hvor pasienten 

hadde i utgangspunktet dårlig livskvalitet, ville resultatet av kostnad-nytteanalysen vært mye 

mer ressurskrevende. Helseeffekten er for en sykdom som har dødelig utfall innenfor et 

tidsintervall utregnet med måneder som tidsenhet, og pasientgruppen utgjør i Norge en 

relativ stor populasjon. 

På dette kostnad-nytte grunnlag vurderes det rimelig, med utgangspunkt i samfunnets 

overordnede medisinske prioriteringer for medikamentell kreftbehandling, å konkludere med 

at Avastin bør inngå som en del av den kombinasjonsbehandling som er 1.linje behandling 

for pasienter med tykktarmskreft og fjernspredning, forutsatt at pasienten i utgangspunktet 

har relativ god almenntilstand. 
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 VI Intervjuundersøkelse 

VI.1 Protokoll 

VI.1.1 Bakgrunn 

Store komplekse organisasjoner som sykehus kan være vanskelig å drive innenfor planlagte 

økonomiske rammer. Et av formålene med den statlig overtakelse av eierskapet til 

sykehusene i år 2000, var mer effektiv og oversiktlig drift og ledelse av norske sykehus. I 

helseforetakene vil den reelle beslutningstaker for valg av legemidler være den respektive 

faglige avdelingsleder, som regel representert ved avdelingsleder eller avdelingsoverlege. 

Som kjent er ikke avdelingenes beslutningstakere lovpålagt de samme restriksjoner med 

krav om kostnadseffektiv legemiddelbruk ved alternative legemidler med likeverdig 

nytteverdi. Denne valgfrihet innebærer et vesentlig fritt spillerom med hensyn til 

forskrivningspraksis ved de respektive sykehusavdelinger.  

Våren 2005 har ansvarlige faglige beslutningstakere ved flere kreftavdelinger i Norge 

formidlet i media og gjennom de offisielle forvaltningsmessige kanaler, tilstander med 

budsjettmessig begrunnet restriksjoner i terapitilbudet. De nye behandlingsalternativene har 

de siste årene gitt store utslag i avdelingenes budsjetter. Ledelsen på avdelingsnivå er under 

sterkt press fra helseforetakets ledelse om kostnadseffektiv drift, hvilket også innebærer 

budsjettoppfølging med hensyn til rammene for legemiddelbruk.  

Fagprofesjonen krever at Norge har et oppdatert kvalitativt faglig behandlingstilbud, 

samsvarende med øvrige europeisk nivå. Legemiddelindustrien er også aktør på arenaen, og 

ledelsen ved norske kreftavdelinger er utsatt for ulike former for påvirkning til å benytte de 

nye virkestoffene i størst mulig grad. 

Til sist, men ikke minst, vil den enkelte pasient med pårørende, som i dag innehar et høyt 

kunnskapsnivå om de seneste behandlingstilbud, formidle et krav om best tilgjengelig 

behandling for sin sykdom. Særlig innenfor kreftsykdommer representerer dette kravet et 

sterkt press på den lokale avdelingsledelse.  

Den overordnede faglige beslutningstaker ved mange sykehusavdelinger vil følgelig være 

underlagt diverse krysspress om kostnadsbesparelse, optimal faglig profesjonalitet, 

påvirkning fra legemiddelindustrien og krav fra den enkelte pasient, samtidig som 
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avdelingen har en relativt stort handlefrihet med hensyn til valg av virkemidler. En slik 

situasjon vil ha en innvirkning, bevisst eller ubevisst, på vedkommendes handlingsmønster.  

Denne intervjuundersøkelsen er en del av en masteroppgave som vil omhandle 

legemiddelbruk og kostnadseffektivitet i helseforetakene. Intervjuundersøkelsen er tiltenkt å 

være et empirisk supplement til vurdering av en komplisert problemstilling, og vil ikke være 

en studie som resulterer i konklusive resultater.  Som intervjuobjekter er utvalgt sentrale 

lederpersoner innenfor fagområdet kreftsykdommer, da disse i dag vurderes å ha en spesielt 

vanskelig funksjon, i og med den kraftige veksten i medikamentkostnader. 

Studien vil gjennomføres ved informasjonsinnhenting fra den overordnede faglige 

beslutningstaker, for å få et inntrykk av hvilke påvirkningsfaktorer som danner 

beveggrunnlaget for denne lederpersonen. Det vil særlig være relevant å få et inntrykk av 

hvordan den respektive lederpersonen forholder seg til sentrale problemstillinger innenfor 

legemiddeløkonomi og legemiddelinformasjon. 

Det er viktig å understreke at den planlagte intervjuundersøkelsen ikke har som intensjon å 

være et nytt angrep på utøvelsen av en tung og krevende lederfunksjon. Videre vil den 

informasjon som innhentes, kun representere et delelement i en multifaktorell og komplisert 

årsakssammenheng, hvor geografiske avstander, tilgjengelighet til spesialisthelsetjeneste og 

kulturelle forskjeller, også kan være medvirkende faktorer til mulige ulike regionale 

kostnadsnivåer.  

VI.1.2 Problemstilling 

Hensikten med studien er å belyse i hvilken grad legemiddeløkonomiske vurderinger 

påvirker den overordnede faglige beslutningstakers valg av kjemoterapiregime ved 

behandling av pasienter innlagt med ulike kreftsykdommer på helseforetak i Norge.  

Dialogen i intervjusituasjonen, vil resultere i at intervjuobjektet plasseres av intervjueren, 

etter en subjektiv totalvurdering, i forhold til grad av påvirkning fra følgende fire parametre:   

- Retningslinjer fra fagprofesjon om relevant behandlingsregime 

- Budsjettkrav fra det lokale helseforetak 

- Krav fra den enkelte pasient   
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- Påvirkning fra legemiddelindustrien 

Denne vurdering vil representere en subjektiv opplevelse av intervjueren, og vil ikke på 

noen måte presenteres som konklusive studieresultater av en komplisert problemstilling. 

Intervjuundersøkelsen er kun tiltenkt å være et empirisk supplement til en 

mastergradsoppgave om riktig og kostnadseffektiv legemiddelbruk i helseforetakene.  

VI.1.3 Studiedesign 

Studien er utformet som en eksplorativ, hypotese-genererende prospektiv 

observasjonsstudie.  Intervjuundersøkelsen vil være basert på et strukturert spørreskjema, 

hvor alle responsvariabler er fortrinnsvis utformet som nominale og ordinale kategoriske 

variabler. Intervjuet vil av praktiske grunner foregå telefonisk.  Dette representerer en 

svakhet ved studiens design.  

Studien vil ikke være anonymisert, da intervjuer, analyse og evaluering av innsamlede data 

vil utføres av en og samme person, men resultatene vil presenteres i anonymisert form i 

studierapporten. Potensielle intervjuobjekter er selektert fra det utvalg helseforetak SINTEF 

Helse har fulgt opp i perioden 2000- 2004, som de såkalte kostnadsvektsykehus. Studien har 

således ikke et randomisert utvalg intervjuobjekter, og antallet intervjuobjekter vil ikke være 

statistisk beregnet. Imidlertid, de helseforetak SINTEF Helse har monitorert, er selektert 

med den intensjon å være representative for den totale populasjon av helseforetak i Norge. 

Studiens design innebærer at datamateriale ikke kan resultere i konklusive statistiske 

vurderinger. 

Studiens design, mal for CRF, skriftlig informasjon om spørreundersøkelsen til potensielle 

intervjuobjekter, vil sammenfattes i en studieprotokoll med vedlegg. Det er ikke vurdert 

nødvendig å søke lokale etiske komiteer om godkjennelse av intervjuundersøkelsen. 

VI.1.4 Inklusjonskriterier 

Potensielle intervjuobjekter er representert ved den faglig beslutningstaker med det 

overordnede ansvar for valg av relevant kjemoterapi for de ulike kreftsykdommer. 

Intervjuobjektet søkes å være den reelle, og ikke nødvendigvis den formelle 

beslutningstaker. Intensjonen er å intervjue en person pr helseforetak. 
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VI.1.5 Effektmål 

(tall i parentes refererer til spørsmålnummer i CRF)  

Primært endepunkt 
Det primære endepunkt er sammensatt: 

- Antall ganger årlig den overordede faglige beslutningstaker orienterer seg om 

utgiftnivå for avdelingens kostnader til kjemoterapi i forhold til årets rammebudsjett 

(7). Gjeldende tidsperiode er siste året eller eventuelt kortere periode, dersom 

vedkommende har fungert i denne lederfunksjonen kortere enn ett år. Svar inndeles i 

ordinale kategorier: Månedlig eller oftere/ 6-11 ganger årlig/1-4 ganger årlig/ aldri.  

- Intervjuerens subjektive totalvurdering (23) av intervjusituasjonen i forhold til i 

hvilken grad intervjuobjektet er påvirket av følgende fire parameter:   

1. Informasjon fra fagprofesjon om relevant behandlingsregime (6, 15, 16, 18, 22)  

2. Budsjettkrav fra det lokale helseforetak (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22)   

3. Krav fra den enkelte pasient (15, 22) 

4. Påvirkning fra legemiddelindustrien (15, 16, 18, 19, 20, 21) 

Sekundære endepunkt 

Legemiddeløkonomi 

- Mulighet for ekstrabevilgninger til kjemoterapi utover rammebudsjett (11) 

- Grad av formelle/uformelle pålagte legemiddeløkonomiske restriksjoner fra ledelse; 

HF- eller avdelingsnivå (12) 

- Pålagte legemiddeløkonomiske restriksjoner fra ledelse for bruk av nye virkestoffer 

(13) 

- Formelt budsjettansvar for faglig beslutningstaker; dersom NEI, grad av uformelt 

budsjettansvar (8) 

- Formelt/uformelt budsjettansvar for legemidler for avdelingsoverlegen (9) 

- Avdelingens inntekter relatert til aktiviteter og bruk av serviceavdelinger (10) 

- Faglig beslutningstakers oppmerksomhet og evaluering av legemiddel-økonomiske 

problemstillinger (14, 17, 18, 22) 
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Legemiddelinformasjon 

- Faglig beslutningstakers vurdering av ulike informasjonskanalers betydning for 

kunnskap om egnet kjemoterapi (15): Lokalt utarbeidede faglige retningslinjer HF, 

internasjonale forskningsresultater presentert på kurs/kongresser/møter, resultater fra 

medvirkning i kliniske studier ved det lokale HF, nasjonale retningslinjer fra 

subgruppe spesialistkomiteer, klinisk skjønn, informasjon fra Statens 

legemiddelverk/terapigrupper 

- Faglig beslutningstakers prioritering av informasjonskanaler for kunnskap om nye 

virkestoffer innenfor kjemoterapien (16): Internasjonale forskningsresultater 

presentert på kurs/kongresser/møter, internasjonale forskningsresultater presentert i 

form av publikasjoner, resultater fra medvirkning i kliniske studier ved det lokale 

HF, retningslinjer informasjon fra nasjonale subgruppe for spesialistkomiteer, 

informasjon fra Statens legemiddelverk/terapigrupper 

- Legemiddelindustrien som kunnskapsformidler av legemiddelinformasjon: 

Informasjonskanal til egnet kjemoterapi (15)/ nye virkestoffer (16), antall kliniske 

studier/prosjekter ved HF i samarbeid med industrien (19), avdelingens (20) og 

overordnet faglige beslutningstakers (21) kontaktflate med industrien, vil bli benyttet 

til vurdering av denne parameteren. 

Tertiære endepunkter 
- Informasjon om det lokale helseforetak: Størrelse (1), sykdomsbilde for 

kreftsykdommer til behandling ved HF (2), resultatoppmerksomhet onkologiske 

problemstillinger (6)  

- Formalia overordnet faglig beslutningstaker: Posisjon (3), kjønn (4), alder (5), 

formelt budsjettansvar avdeling (8), budsjettansvar legemidler med rapportering (9) 

VI.1.6 Resultater  

Resultatene vil bli presentert i deskriptiv, anonymisert form i en studierapport. Da 

intervjuundersøkelsen er en eksplorativ observasjonsstudie, og utvalget intervjuobjekter 

verken er stort nok eller tilfeldig utvalgt, kan datamateriale ikke resultere i konklusive 

statistiske vurderinger. Resultatene fra intervjuundersøkelsen, vil i den etterfølgende 

overordnede diskusjon (del VII) i masteroppgaven, kobles opp mot øvrige tilgjengelige data 

innhentet i forbindelse med utarbeidelse av denne masteroppgaven. 
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Institutt for helseledelse og helseøkonomi 

Medisinsk fakultet, Universitet i Oslo 

Erfaringsbasert masterprogram i helseadministrasjon 

 

Kjære kollega 

Det er planlagt en spørreundersøkelse vedrørende bruk av kjemoterapi på de respektive 

onkologiske avdelinger. De helseforetak som er utvalgt til å være med, er samsvarende med 

de HF som representerer såkalte kostnadsvektsykehus for SINTEF Helse. 

Prisnivå i dag på tilgjengelige legemidler innenfor kreftbehandlingen, oppleves av mange 

avdelinger som svært problematisk i forhold til budsjettmessige restriksjoner. Denne 

spørreundersøkelsen har til hensikt å belyse avdelingenes kunnskap, holdninger og 

økonomiske muligheter til å ta i bruk de nye legemidlene innenfor kjemoterapi.  

Det er ønskelig å intervjue den overordnede faglige beslutningstaker for gjeldende 

retningslinjer for terapivalg ved avdelingen. Ofte er denne beslutningstaker representert ved 

avdelingens leder eller avdelingsoverlege. Intervjuet vil foregå ved telefonisk kontakt. 

Varigheten av intervjuet vil være ca 20 minutter.  Spørreundersøkelsen inngår som en del av 

en mastergrad utarbeidet ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Medisinsk fakultet, 

Universitetet i Oslo. Tema for masteroppgaven er i hvilken grad legemiddeløkonomiske 

vurderinger påvirker den faglige beslutningstaker, i forhold til optimal bruk av kjemoterapi.  

De innsamlede data vil behandles konfidensielt, og presenteres i anonymisert form i 

sluttrapporten. Deltakelse er frivillig. Du kan når som helst trekke deg, og få dine 

opplysninger slettet fram til anonymiseringsdatoen 10. november 2005.  

Vi håper du vil delta i denne undersøkelsen, og bidra til å belyse en vanskelig 

problemstilling som mange onkologiske avdelinger i dag må forholde seg til.  

Med vennlig hilsen 

Lege Kristin Bjartveit  

Seksjonssjef Medisinsk seksjon (p.t. i perm)  

Statens legemiddelverk 
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VEDLEGG 2 

Kostnadsvektsykehus som deltar med pasient- og regnskapsdata fra 2004 

Regionsykehus 

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  ۩ 

St. Olavs Hospital HF  ۩ 

Haukeland universitetssykehus  ۩ 

Ullevål universitetssykehus HF  ۩ 

Aker universitetssykehus  

Rikshospitaltet HF  ۩ 

Sentralsykehus 

Sykehuset Østfold HF ۩ 

Sykehuset i Vestfold HF ۩ 

Nordlandssykehuset HF, avd Bodø ۩ 

Stavanger Universitetssykehus (tidl Sentralsjukehuset i Rogaland HF) ۩ 

Helse-NordTrøndelag HF (sentralsykehusfunksjon for lokalsykehus Levanger og Namsos) ۩ 

 Lokalsykehus 

Stord Sjukehus (Helse Fonna HF) 

Kristiansund Sykehus HF 

Molde Sykehus HF 

Volda Sjukehus 

Ålesund Sjukehus (Helse Sunnmøre HF) ۩ 

Haugesund Sjukehus 

Odda Sjukehus 

Voss Sjukehus 

Kysthospitalet i Hagevik 

Spesialsykehus 

Det norske Radiumhospital HF (i 2004) ۩ 

۩ = selvstendige enheter for behandling av kreftsykdommer 
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VI.2 Rapport 

VI.2.1 Gjennomføring 

Intervjuene foregikk i løpet av 2-3 uker i perioden oktober /november 2005. Av de 

kostnadsvektsykehus som SINTEF Helse monitorerte, var det 11 

kreftavdelinger/polikliniske enheter som hadde selvstendig beslutningsansvar i forhold til 

valg av medikamentell behandling av kreftpasientene. (Rikshospitalet er, på grunn av 

sammenslåingen med Radiumhospitalet, representert ved beslutningstaker på denne delen av 

det nye HF). Av de 11, svarte 10 overordnede faglige beslutningsansvarlige ja til deltakelse i 

intervjuundersøkelsen, men et intervju ble avbrutt grunnet tekniske problemer, og er således 

ikke inkludert i datamateriale. Totalt er derved 9 beslutningstakere intervjuet.  

På bakgrunn av de få intervjuobjekter som er med i undersøkelsen, er det vurdert hvorvidt 

det er relevant å presentere datamaterialet. Videre er det blitt erfart at flere av de 

opprinnelige planlagte endepunkter i protokollen, er for kompliserte å evaluere som 

opprinnelig planlagt. Det har også vært store variasjoner i forhold til den tid de respektive 

beslutningstakere hadde til rådighet for å la seg intervjue, noe som selvfølgelig påvirker i 

hvilken grad det var mulig å danne seg et inntrykk. Det bør imidlertid nevnes at for flere av 

intervjuobjektene, har det på tidligere tidspunkt, vært til dels langvarige dialoger i 

forbindelse med utarbeidelse av denne oppgaven. 

 Totalt medfører disse reservasjoner at validiteten av de innsamlede data er sterkt 

begrensende for eventuell hypotesegenerering. Datamateriale velges likevel å bli framlagt  

som et innspill fra noen sentrale aktører innen fagprofesjonen. Dette begrunnes med delvis 

med at det totalt er relativt få behandlende onkologiske enheter i Norge med selvstendig 

beslutningsansvar for behandlingsregime, og at innsamlet datamateriale inneholder intervju 

med noen av de sentrale aktører. Datamateriale blir presentert i en deskriptiv forenklet form.  

VI.2.2 Resultater 

Populasjon (tertiære endepunkter)  
Av de 9 faglige beslutningstakere som ble intervjuet, var 4 fra universitetssykehus og 5 fra 

sentralsykehus. 8 var menn og 1 var kvinne. 2 var over 60 år, 3 var 50-60 år og 4 var 40-50 

år. De hyppigste kreftsykdommer til behandling ved alle avdelingene var kreft i bryst, 

prostata, tykktarm, lunge og lymfomer. 3 av de selvstendige kreftbehandlende enheter førte 
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oversikt over 5 års overlevelse, 6 gjorde det ikke. Både sentralsykehus og 

universitetssykehus var representert blant de enheter som førte oversikt over 5-

årsoverlevelse.  2 av de intervjuede hadde budsjett til kjemoterapi inkorporert i annen 

avdelings budsjett (medisinsk avdeling).  

Primært endepunkt 
Det primære endepunkt er i følge protokollen todelt. 

Med hensyn til antall ganger den faglige beslutningstaker orienterte seg om avdelingens 

kostnadsnivå til kjemoterapi i forhold til budsjettrammer, svarte 6 at de orienterte seg 

månedlig og 3 svarte 0-2 ganger i året. 

For intervjuerens subjektive totalvurdering av den respektive beslutningstakers 

beveggrunnlag i forhold til grad av påvirkning i forhold til de fire parametrene 

- Informasjon fra fagprofesjon om relevant behandlingsregime  

- Budsjettkrav fra det lokale helseforetak  

- Krav fra den enkelte pasient  

- Påvirkning fra legemiddelindustrien  

er scoring av påvirkningsgrad valgt gradert fra 1 – 5 (liten - stor betydning). Hva det  

respektive intervjuobjekt scorer, er som sagt en subjektiv vurdering basert på svar gitt i på 

definerte spørsmål i CRF, koblet opp mot planlagt design i protokollen.. 
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PRIMÆRT ENDEPUNKT  
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Generelt vurderes alle intervjuobjekter til i deres beveggrunnlag å ha en sterk og 

framtredende kobling til informasjon fra fagprofesjon om relevant behandlingsregime, og 

kommer derfor ut med en samlet score på 5. Noen intervjuobjekter framhevde imidlertid 

eget kliniske skjønn som nødvendig for å selektere optimalt den faginformasjon som kom fra 

egen profesjon. De fleste avdelinger hadde en relativ bred kontaktflate med industrien, enten 

via månedlige besøk eller via kliniske studier, og legemiddelindustrien er generelt scoret 

som den nest viktigste påvirkningsfaktor på handlingsmønster. Her bør dog nevnes at noen 

av representantene fra universitetssykehusene, hadde et bevisst distansert forhold til 

industrien, og sørget for at alle kostnader for egen faglige utvikling/ kongressreiser etc var 
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dekket av foretaket. Antall månedlige industribesøk på deres avdelinger var bevisst regulert. 

Basert på svar på de pre-definerte spørsmål i CRF, er krav fra pasienter og budsjettkrav fra 

lokal ledelse, vurdert til å ha lik påvirkning på beslutningstaker. Her må det nevnes at det var 

et framtredende trekk hos alle beslutningstakere, selv de som kun hadde faglige 

administrative oppgaver og ikke daglig pasientkontakt, at konflikten mellom tilbudet på dyre 

behandlingsalternativer og pasientens sterke behov for det håp som behandling i seg selv 

innebærer, var en konfliktsituasjon som alle ledere følte en sterk nærhet til.  

Sekundære endepunkter 
Kun noen av de planlagte sekundære endepunkter for legemiddeløkonomi og 

legemiddelinformasjon er valgt å bli presentert.  

Legemiddeløkonomi 

Alle spørsmål om legemiddeløkonomi er nominale variabler med gradering fra 1-5. 

- Med hensyn til mulighet for ekstrabevilgninger utover årets rammebudsjett fra 

helseforetakets ledelse, svarte 4 at de opplevde det som svært lett, 2 som lett, 2 som 

vanskelig og 1 opplevde det som svært vanskelig.  

- Hvorvidt overordnet lokal ledelse involverte seg med økonomiske restriksjoner ved 

valg av kjemoterapi, svarte 5 aldri, 2 sjelden, 1 jevnlig og 1 svært ofte. 

- For eventuelle økonomiske restriksjoner fra lokal ledelse for bruk av de nye 

virkestoffene, svarte 4 aldri, 2 sjelden, 1 jevnlig og 2 ofte. 

- For selvpålagte legemiddeløkonomiske restriksjoner ved valg av egnet 

kjemoterapi/behandlingsregime, svarte 3 sjelden, 3 jevnlig og 3 ofte. I motsetning til 

de andre spørsmål om legemiddeløkonomi, benyttet ingen av respondentene seg her 

av alternativene 1 eller 5, som representerte ytterpunktene på skalaen. 
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LEGEMIDDELØKONOMI  
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Legemiddelinformasjon 

De to spørsmål om prioritering av ulike kanaler for faginformasjon om legemidler, er 

presentert. Prioriteringsrekkefølge er utregnet som en gjennomsnittsverdi ut fra de 9 

respondentenes gradering av viktigheten til de respektive informasjonskanaler (1=minst 

viktig til 6=viktigst). 
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LEGEMIDDELINFORMASJON  
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- For vurdering av egnet kjemoterapi kom nasjonale retningslinjer fra fagprofesjonen 

klart ut som viktigste informasjonskanal. Deretter fulgte, angitt i prioritert 

rekkefølge: Internasjonale forskningsresultater presentert på kurs/kongresser, 

retningslinjer fra det lokale helseforetak (eventuelt regionale) om egnet 

behandlingsregime, eget klinisk skjønn, resultater fra kliniske studier utført ved det 

lokale HF. Som minst viktig, ble hos tilnærmet alle respondenter angitt 

faginformasjon fra Statens legemiddelverk og de tidligere terapigrupper.  

- For tilegnelse av kunnskap om nye virkestoffer, kom også nasjonale retningslinjer fra 

fagprofesjonen ut som viktigste informasjonskanal. Deretter fulgte, angitt i prioritert 

rekkefølge: Internasjonale forskningsresultater i publikasjonsform, informasjon fra 

internasjonale kurs/kongresser, resultater fra kliniske studier utført ved det lokale HF. 

Som den minst viktige kanal, ble også for nye virkestoffer, hos tilnærmet alle 

respondenter, angitt informasjon fra Statens legemiddelverk.  

VI.2.3 Resultater  – oppsummering 

9 overordnede faglige beslutningstakere fra landets kreftavdelinger ble intervjuet i den 

hensikt å belyse i hvilken grad legemiddeløkonomiske vurderinger påvirket valg av egnet 

kjemoterapiregime, samt kanaler for innhenting av faginformasjon om medikamentelt 

behandlingstilbud. Innsamlet materiale vurderes å være for lite til å gi noe annet enn en 

deskriptiv framstilling av de 9 aktørers respons på problemstillinger som ble reist. Generelt 

ga intervjuene et inntrykk av sterk lojalitet til retningslinjer fra egen fagprofesjon for valg av 

egnet behandlingsregime. For legemiddeløkonomiske vurderinger, hadde de fleste en tett 

oppfølging av kostnadsnivå for kjemoterapi forhold til rammebudsjett, og i den grad 

respondentene opplevde legemiddeløkonomiske restriksjoner, var de primært selvpålagt.  

Mange opplevde det som relativt enkelt å få ekstrabevilgninger til kjemoterapi. 

Respondentene hadde varierende grad av kontakt med legemiddelindustrien, og noen hadde 

relativt strengt regulert avdelingens kontakt med industrien. Tilnærmet alle 

intervjuobjektene ga uttrykk for at de opplevde konflikten mellom behandlingstilbud og 

nødvendige budsjettrestriksjoner som en belastning.  
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 VII Oppsummering 

VII.1 Diskusjon 

VII.1.1  Nasjonale retningslinjer /lover 

Lønning II-utvalget og Norsk Pasientrettighetslov av 1999 har definert hva god kvalitet på 

helsetjenesten innebærer[32]: 

- godt kvalitativt medisinsk tilbud  

- likt tilbud av helsetjenester for samme behov 

- lik tilgjengelighet for samme behov 

Lønning II-utvalget/ NPR har også fastlagt retningslinjer/lover for de overordnede nasjonale 

prioriteringer ved ressursfordeling i helsesektoren: 

- sykdommens alvorlighetsgrad 

- forventet nytte 

- kostnadseffektivitet: ”Kostnaden bør stå i rimelig forhold til tiltakets nytte” 

De nåværende retningslinjer for ressursfordeling av helsetjenester kobler de medisinske 

prioriteringer og det normative aspektet opp mot kostnad-nytte perspektivet, i den hensikt å 

fremme en kostnadsbevisst tankegang innenfor helsesektoren.  Det er derfor relevant å 

evaluere kostnadseffektiviserende tiltak for legemiddelbruk, uten at det faglige kvalitative 

tilbud av den grunn forringes. 

Norsk lov krever også at det kvalitative gode medisinske tilbud skal være likt tilgjeng for 

samme behov; et krav som kan reformuleres til ”riktig legemiddelbruk i alle helseforetak”. 

En vurdering av nødvendige tiltak for at dette skal være et realistisk mål for særlig 

kostnadskrevende legemidler i en organisasjon med stor grad av regionalt delegert 

beslutningsansvar, er også inkludert i diskusjonen.  

VII.1.2  Innkjøp og distribusjon  

De fem regionale helseforetak har det overordnede ansvar for innkjøp av legemidler til 

helseforetakene, og har administrativt tilrettelagt funksjonen prisfastsettelse ved 

legemiddelinnkjøp gjennom et statlig organ ”Legemiddelinnkjøpssamarbeidet”/ LIS.  LIS-
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avtalene formidler i dag om lag 2/3 av sykehusenes totale innkjøp, avtalene inngås etter 

kriteriene optimal faglig kvalitet til lavest mulig kostnadsnivå. LIS oppnådde i rollen som 

storaktør i markedet, 32 % rabatt på inngåtte avtaler i 2004, rabatten har vært stigende de 

siste årene. Til sammenligning har Rikstrygdeverket på vegne av primærhelsetjenesten, 0 % 

i rabatt hos legemiddelgrossistene. 

Lis fungerer profesjonelt og resultatorientert i samspillet med næringslivet, og har en klar 

målsetting om innkjøp av legemidler med optimal faglig kvalitet til lavest mulig 

kostnadsnivå. Imidlertid, de gode resultater er primært en konsekvens av personlig 

kompetanse i organisasjonen.  

Den endelige beslutningstaker for valg av legemidler, er den respektive  avdelingsledelse.  I 

motsetning til primærhelsetjenesten, fungerer de lokale helseforetaks apotek / 

legemiddelkomiteer i samarbeid med LIS kun som henstillende instans.   

Legemiddelindustrien står fritt til å forhandle direkte med sykehusavdelingene med apoteket 

som passivt mellomledd. Blant annet foregår innkjøp av de fleste patentbeskyttede 

legemidler ved direkte forhandlinger med det enkelte foretak. 

Relevante tiltak som kan fungere kostnadseffektiviserende for legemiddelinnkjøp til 

sykehussektoren, som i 2003 representerte en utgiftspost for helseforetakene på totalt 1618 

millioner NOK (AUP):   

- Fundamentere sykehusapotekenes og legemiddelkomiteenes lokale mandat for 

legemiddelinnkjøp i form av overordnede statlige forskrifter/lovverk som sikrer 

optimal kostnadseffektivitet ved likeverdige kvalitative alternativer.  

- Det kan være aktuelt med lovpålagte restriksjoner, for å redusere den mulighet 

legemiddelindustrien har i dag til å forhandle direkte med sykehusavdelinger. Det 

kan være et langsiktig mål at alle legemiddelinnkjøp til helseforetakene skal skje via 

LIS-avtaler, også for nye virkestoffer. Det er åpenbare muligheter for 

kostnadsbesparelse for staten ved å kanalisere alle innkjøp gjennom en storaktør i 

markedet, forutsatt at aktøren fungerer økonomisk profesjonelt i forhandlinger med 

næringslivet.    

- Utvikle og ruste opp organisasjonen LIS, og gjøre den mindre avhengig av 

personorientert kompetanse. LIS har meldt ut behov for støtte i sitt arbeid både i form 
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av økt faglig nettverk, samt tilgang til profesjonelle legemiddeløkonomiske kostnad-

nytte analyser til bruk i forhandlingene med legemiddelprodusentene, samt som 

informativt vedlegg til de anbudspakker som utsendes til helseforetakene. Utvidelse 

av organisasjonens funksjon med dertil hørende beslutningsmandat, vil også 

nødvendiggjøre åpenhet og klarhet med hensyn til de kriterier begrunner anbudsvalg. 

Denne type kvalitetskontroll og sikring, har LIS allerede tilrettelagt for ved de 

rutineprosedyrer som følges ved de årlige anbudsrunder i dag.  

Organisasjonen LIS fungerer i dag optimalt og profesjonelt ut fra sine forutsetninger, men 

det synes åpenbart at ovennevnte tiltak kan fungere kostnadseffektiviserende, uten at det 

faglige kvalitative tilbud av den grunn forringes. 

VII.1.3 Kostnadsnivå legemidler i helseforetakene 

Totalt har salget av legemidler i Norge mer enn tredoblet seg i perioden 1990-2004; fra 4,9 

til 15,7 milliarder kroner (AUP), som hovedsakelig er begrunnet i en eksplosiv vekst i bruk 

av refusjonsordningen i primærhelsetjenesten. For sykehussektoren/somatisk sektor utgjør 

den relative prosentandel av totalforbruket stabilt om lag 10 %; den reelle utgiftsøkningen i 

kostnadsnivå tilsvarer 64 %, og kan primært forklares med høye priser på nye 

patentbeskyttede virkestoffer.  

Statens utgifter til legemidler har de siste årene blitt ansvarlig for nærmere 8.5 % av de totale 

samlede offentlige helseutgiftene [6]. Etter mitt syn utgjør dette en vesentlig andel av det 

totale helsebudsjettet, og burde befinne seg på et på mye lavere nivå. I et 

legemiddeløkonomisk kostnad-nytte perspektiv, gjenspeiles ikke den kraftige veksten i 

utgifter til legemidler de siste årene i en tilsvarende forbedring i den generelle 

helsetilstanden hos den norske befolkning.  

Data for helseforetakene/somatisk sektor viser regionale ulikheter i de totale 

medikamentkostnader, hvor RHF Sør i siste 5 års periode har hatt et markert høyere 

kostnadsnivå for legemiddelbruk pr 10 000 innbygger enn de øvrige regionale helseforetak 

[33]. 

Det er aktuelt å vurdere hvorvidt det regionalt ulike kostnadsnivå på legemiddelbruk i 

helseforetakene/somatisk sektor har sammenheng med ulikt kvalitativt tilbud eller 

manglende kostnadseffektivitet i RHF Sør, herunder effektiv bruk av LIS-avtaler.  
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VII.1.4  Legemiddelbruk i kreftbehandlingen  

Innenfor kreftbehandlingen har antall pasienter som gjennom de siste 10-årsperioder 

overlever fem år med sin sykdom, vært klart stigende. Hovedårsaken til økningen i 

langtidsoverlevelse, har vært utviklingen av nye og bedre legemidler. Den helt siste 

utvikling har resultert i en virkestoffgruppe med effekt for forlenget levetid begrenset til 

måneder, og kostnadsnivå i størrelsesorden 1-2 milloner NOK pr vunnet leveår. I følge 

fagprofesjonen representerer dette kun startfasen til et ytterligere løft i den kvalitative 

medikamentelle kreftbehandlingen. Flere tilsvarende virkestoffer med patentbeskyttelse og 

samme skyhøye kostnadsnivå er under utvikling, og vil snart være tilgjengelige på det 

norske marked. Målgruppen for behandling er pasientpopulasjonen som har kreft med 

fjernspredning, dvs estimat for resterende levetid er i utgangspunktet begrenset til måneder. 

Fagprofesjonen påpeker at Norge tradisjonelt er restriktive i medikamentell behandling av 

kreftsykdom sammenlignet med andre nordiske land, og at dette særlig gjelder eldre 

pasienter.  

De innsamlede data i denne oppgaven indikerer at de nye virkestoffene er tatt i bruk, og at 

det, basert på kostnadsnivå, ikke er noen vesentlige regionale ulikheter for den 

medikamentelle kreftbehandling i Norge. Det tas selvfølgelig forbehold for at kostnadsnivå 

ikke gir noen informasjon om hvorvidt det kvalitative sammensetning av tilbudet er 

samsvarende. At de nye virkestoffene er tatt i bruk, reflekteres i at den relative vekst i 

kostnadsnivå for kjemoterapi i 2004, tok et ”kvantesprang” på 34,2 %. Med hensyn til 

regional fordeling på RHF-nivå for 2004, befinner RHF Midt-Norge seg på noe høyere 

kostnadsnivå enn de øvrige RHFer, men noen klar tendens til regional ulikhet er ikke 

tilstede. Det gis videre et inntrykk av at de regionale helseforetak forsøker å tilpasse seg 

kostnadsveksten i ATC-gruppe L, ved å søke mot løsninger som reduserer 

universitetssykehusenes driftskostnader. Dette gjelder i noe mindre grad for RHF Vest. De 

presenterte data indikerer således at kravet i NPR av 1999 om lik tilgjengelighet og 

samsvarende nasjonalt tilbud for medikamentell kreftbehandling i Norge, generelt sett er 

ivaretatt.   

Imidlertid, samsvarende kostnadsnivå indikerer at tilbudet er likt tilgjengelig, men er ikke en 

god parameter på hvorvidt kravet om et godt og riktig faglig tilbud er ivaretatt i alle 

helseforetak. Når data for 5- års relativ overlevelse foreligger, vil en mye mer relevant 

parameter for resultatoppnåelse foreligge. Tilgjengelig dokumentasjon viser klart at de nye 
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virkestoffene bidrar til et kvalitativt bedre behandlingstilbud. Imidlertid, da nytteverdien er 

relativt begrenset, bør anvendelsen av virkestoffene differensieres og optimaliseres. Et 

uhemmet bruk innebærer nødvendigvis ikke det beste kvalitative tilbud til pasienten. Tre 

forhold som vil kunne bidra til en mer optimal evaluering av nytteverdi av de nye 

virkestoffer, er kostnad-nytte analyser, profesjonell kritisk evaluering av tilgjengelig 

dokumentasjon og et mer bevisst forhold til legemiddelindustrien som aktør:  

Legemiddeløkonomiske vurderinger  

Som presentert i oppgaven, viste et estimat for kostnad-nytte analyse, basert på den 

helseøkonomiske analysemetode Cost-Utility-Analysis, at ut fra tilgjengelig dokumentasjon, 

representerer Avastin en helseeffekt på 4.7 kvalitetsjusterte måneder ekstra levetid og koster 

samfunnet 1 213 390 million kroner per pasient. Dette tilsvarer for den aktuelle 

pasientpopulasjon, pasienter med tykktarmskreft og fjernspredning, en kostnad på omlag 121 

million kroner årlig. Dersom effekten av Avastin kom i en fase hvor pasienten hadde 

dårligere livskvalitet, ville resultatet av kostnad-nytteanalysen vist et helt annet forhold 

mellom kostnad (mye mer ressurskrevende) og tiltakets nytteverdi (mindre pga dårligere 

livskvalitet).  

Mange beslutningstakere vegrer seg for kostnad-nytte analyser innenfor fagområder hvor de 

medisinske prioriteringer skal være styrende, som i kreftbehandlingen. Kostnad-nytte 

analyser vurderes nettopp som særlig nyttige og viktige innenfor normative verdiladede 

fagområder, og kan bidra til at viktige påvirkningskanaler som fagautoriteter med egen 

agenda, ”den fjerde statsmakt” og pasientorganisasjoner får mindre spillerom. En 

helseøkonomisk vurdering av nytteverdien, er et viktig informativt bidrag til 

beslutningsstøtte, dersom medikamentkostnadene er enorme, og den reelle helseeffekt er 

marginal. Dette vil gi de overordnede beslutningstakere innenfor fagprofesjonen mulighet til 

å vurdere konsekvenser av alternative tiltak, og gi fundamenterte overordnede medisinske 

retningslinjer for behandling.   

Dokumentasjonsevaluering 

Det andre verktøy som er relevant beslutningsstøtte for riktig legemiddelbruk, er 

profesjonell, uavhengig gjennomgang av den dokumentasjon som foreligger for det enkelte 

legemiddel. I dag er denne informasjonen meget lett tilgjengelig, da den europeiske 

regulatoriske godkjenningsprosedyre av legemidler gjennom EMEA (tilsvarende FDA i 
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USA), er blitt koordinert og effektivisert, hvilket innebærer at en konklusiv verdinøytral 

vurdering av den farmakologiske, pre-kliniske og kliniske dokumentasjon foreligger 360 

dager etter at dokumentasjonen er innsendt fra produsenten for godkjennelse. Vurderingen 

av presentert dokumentasjon er gjort av europeisk spisskompetanse innenfor de respektive 

fagområder. En kortfattet oppsummering av vurderingen vil etterfølgende være tilgjengelig 

på EMEAs hjemmesider sammen med den såkalte EPAR (preparatomtale) for det respektive 

preparat [28]. Hvilke bruksområder de nye virkestoffene er godkjent for, vil i dag være 

identisk i alle europeiske land.  

Legemiddelindustrien 

Legemiddelindustrien kan ha både en positiv og negativ rolle som aktør innenfor arenaen 

”legemiddelbruk i helseforetakene”. Den har en positiv rolle som informasjonsformidler, 

spesielt når endringstakten på utvikling av legemidler er høy, og yter finansielt støtte til 

forskning og faglig utvikling på avdelingene. Det er et faktum at legemiddelindustrien i 

lengre tid har finansiert deler av den nødvendig faglige utvikling for leger og øvrig 

helsepersonale, på områder hvor staten burde ivaretatt et selvfølgelig finansielt ansvar. 

Likeledes har legemiddelindustrien vært det eneste alternativet i mange år til brukervennlig 

legemiddelinformasjon for legene.  

Imidlertid, leger og annet helsepersonale i alle former for samarbeidsrelasjoner med 

legemiddelindustrien, bør ha et profesjonelt og særdeles bevisst forhold til at 

legemiddelindustrien er den eneste aktør innenfor arenaen som har en klar og ubestridt 

overordnet agenda: Å tjene penger, og mest mulig penger, på sin næringsvirksomhet. Intet 

av det legemiddelindustrien gjør, er begrunnet i annet enn at man på kort eller lang sikt vil 

tjene penger på sine aktiviteter. Eksempler på områder hvor fagprofesjonen bør ha en særlig 

oppmerksomhet kan nevnes:  

- Patentbeskyttelsen for nye virkestoffer gir monopolstatus og resulterende høyt 

prisnivå i et visst antall år etter at den offisielle godkjennelse foreligger. Det er derfor 

ikke uten grunn at legemiddelindustrien er meget interessert i å ”pushe” bruk av 

virkestoffer før den regulatoriske gjennomgang av dokumentasjonen med eventuell 

godkjennelse foreligger. Tidsperioden med høy pris på legemiddelet vil derved 

forlenges. Onkologi er et av de få fagområdene i dag hvor det i vesentlig grad 

utvikles nye virkestoffer, og kreftavdelingene er av den grunn særlig interessante for 
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industrien. Etter mitt syn bør det således være meget velbegrunnet dersom faglige 

beslutningstakere velger å ta inn i rutine behandlingsregime nye virkestoffer/nye 

indikasjoner før en kritisk gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon foreligger.  

- Eventuell deltakelse i kliniske studier i samarbeid med industrien, bør vurderes med 

tanke på hvorvidt det tjener avdelingens interesser på kort og lang sikt. Studiens 

design, avdelingens ressursbruk, størrelse på finansiell kompetanse for deltakelse i 

studien samt ikke minst hvorvidt deltakelse innebærer at man ubevisst binder seg opp 

til å anvende et bestemt legemiddel i lang tid etter studiens avslutning, bør inkluderes 

i vurderingen.  

- Fagdokumentasjon produsert av industrien vil alltid være verdiladet, dette gjelder 

også presentasjon av forskningsresultater som er negative for produsenten. 

Fagprofesjonen bør således være varsomme med å gi sitt navn til fagdokumentasjon 

produsert av industrien, som for eksempel Clinical Expert Reports, som er en del av 

den obligatoriske regulatoriske dokumentasjon ved godkjennelse av nye 

legemidler/nye bruksområder.  Fagautoriteter som blir forespurt, bør sikre seg at 

innholdet i ekspertrapporten er en virkelighetsbeskrivelse av resultatene fra 

gjennomførte kliniske studier. 

Imidlertid, forutsatt at helseforetakene er finansielt profesjonelle og ikke minst 

kvalitetssikrer all informasjonsformidling fra legemiddelindustrien, kan 

samarbeidsrelasjonen med industrien kunne fungere som et gode for de respektive 

foretakene.   

VII.1.5  De regionale beslutningtakerne -  de reelle ”maktinnehavere”?  

De overordnede faglige beslutningstaker ved norske kreftavdelinger har de siste årene vært 

underlagt mange til dels divergerende påvirkningsfaktorer: Økt press om overholdelse av 

budsjettrammer, høy forskningsintensitet innenfor eget fagfelt med stadig oppdatering av 

nye behandlingsalternativer, og krav fra den enkelte pasient/pårørende om bruk av best 

tilgjengelig kvalitative behandling. Samtidig har kreftbehandlingen hatt stor oppmerksomhet 

fra media, og et kritisk fokus har vært rettet mot de respektive avdelingsledere.  

De regionale faglige beslutningstakere har mye delegert makt og stor grad av handlefrihet, 

både finansielt og faglig med hensyn til valg av virkemidler. Dagens organisasjonsform i 

helseforetakene er med til å forsterke den delegerte makt og handlingsfrihet ytterligere. I 
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utgangspunktet vil en slik situasjon bidra til et ulikt sammensatt medikamentelt 

behandlingstilbud for kreftsykdommer på regionalt nivå.  

I forbindelse med denne oppgaven ble det som empirisk supplement gjennomført en 

intervjuundersøkelse med overordnede faglige beslutningstakere fra 9 av landets 

kreftavdelinger for å belyse beveggrunnlag for handlingsvalg samt i hvilken grad 

legemiddeløkonomi var en påvirkningsfaktor ved valg av egnet kjemoterapi. Det generelle 

inntrykk av intervjuobjektene, var først og fremst en sterk lojalitet til retningslinjer fra egen 

fagprofesjon. De ga uttrykk for varierende holdning til å ta umiddelbart i bruk nye 

behandlingsalternativer. De fleste beslutningstakere hadde en tett oppfølging av 

kostnadsnivå for kjemoterapi på egen avdeling, og legemiddeløkonomiske restriksjoner var i 

første rekke selvpålagt. Mange opplevde det som relativt enkelt å få ekstrabevilgninger fra 

lokal HF ledelse til kjemoterapi. Konflikten mellom tilgjengelig behandlingstilbud og 

nødvendige budsjettrestriksjoner ga mange uoppfordret uttrykk for som en belastning, og 

selv aktører med primært administrativt faglig ansvar hadde et tett og nært forhold til den 

enkelte pasients behov for håp i form av et behandlingstilbud, selv om effekten av 

behandlingen skulle være relativ marginal.  

De presenterte data for kostnadsnivå indikerer, at i 2004 var kostnadsnivået i sterk vekst, de 

nye virkestoffer var i bruk over hele landet, og kostnadsnivået var noenlunde samsvarende. 

Resultatene fra intervjuundersøkelsen kan bekrefte dette inntrykk, ved at i den grad 

beslutningstakerne tenkte legemiddeløkonomi, var det selvpålagt. Med andre ord, var det til 

dels i liten grad pålagte legemiddeløkonomiske restriksjoner fra det lokale helseforetak. 

Samtidig ga beslutningstakerne uttrykk for en sterk lojalitetsfølelse til egen fagprofesjon, 

hvilket kan være med på å bekrefte at bruk av nye behandlingsalternativer er relativt 

nasjonalt koordinert, til tross for delegert beslutningsansvar og stor grad av lokal 

handlingsfrihet. Spørsmålet om det høye kostnadsnivå eventuelt reflekterer en optimal og 

kostnadseffektiv bruk av kjemoterapi regionalt, forblir ubesvart.  

De innsamlede data kan på denne måte gi et inntrykk av at nasjonal koordinering er mulig, i 

og med at den interne lojalitet er så sterk i profesjonen. Det forutsetter at regionale 

beslutningstakere er aktive deltakere i den nasjonale koordineringsgruppe, og at respekten 

for det delegerte lokale beslutningsansvar ivaretas. 

Kull XVIII 2005  63 



Erfaringsbasert mastergrad i helseadministrasjon 

VII.1.6 Prioriteringseffektivitet – tiltak 

Som tidligere nevnt, defineres prioriteringseffektivitet som grad av samsvar mellom 

overordnede ønskede prioriteringer og de faktiske regionale prioriteringer. Høy grad av 

prioriteringseffektivitet innebærer også høy grad av kostnadseffektivitet, dvs de finansielle 

midler anvendes i samsvar med samfunnets ønskede prioriteringer. Diffuse, overordnede 

prioriteringer og stor grad av delegert regionalt beslutningsansvar, vil helt klart åpne for 

manglende prioriteringseffektivitet, som igjen vil kunne få store samfunnsøkonomiske 

konsekvenser ved bruk av de legemidler hvor kostnadene er enorme, og forventet nytte 

marginal. 

Gjennom samtaler/intervjuer med sentrale aktører har tiltak for å øke 

prioriteringseffektiviteten, framkommet. Kreftbehandling tas på alvor i det norske samfunn, 

og en akutt finansiell krise er oppstått. Det er interessant at i løpet av de måneder denne 

oppgaven har vært under utarbeidelse, har noen av de nevnte aktørers innspill allerede blitt 

iverksatt. Imidlertid, følgende tiltak er blitt skissert for økt prioriteringseffektivitet:    

- Den første åpenbare forutsetning er at det må defineres hvem som er de overordnede 

beslutningstakere. Det endelige overordnede ansvar for verdivalg innehar den 

politisk valgte ledelse med tilhørende budsjettansvar. Imidlertid, det synes som en 

klar forutsetning for å oppnå riktig og optimal legemiddelbruk, at med utgangspunkt i 

samfunnets generelle verdivalg, delegeres beslutningsansvaret for de overordnede 

medisinske prioriteringer innenfor kreftbehandlingen i mest mulig grad bort fra den 

politiske ledelse, og overlates til den profesjonsbaserte kompetanse i form av en 

overordnet styringsgruppe. Den politisk valgte ledelse vil fortsatt ha det endelige 

ansvar, og derved ha mulighet til å interferere, men det bør være klart formulert i 

styringsgruppens mandat at den politisk ledelse vil innta en særdeles reservert 

holdning til å endre impulsivt på fundamenterte langsiktige tiltak. 

-  Den overordnede styringsgruppen må ha et klart definert mandat for sitt arbeid. Den 

kompetansen som er best egnet til å påta seg dette vervet, er etter mitt syn 

representanter fra fagprofesjonen selv, under den bestemte forutsetning at noen av 

medlemmene i gruppen med overordnede beslutningstakere innehar kompetanse på 

helseøkonomiske vurderinger samt kompetanse på verdinøytral, kritisk evaluering av 

vitenskapelig dokumentasjon. I utgangspunktet er dette en type spisskompetanse den 

kliniske fagprofesjon ikke innehar, og gruppens medlemmer bør følgelig ha en 
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tverrfaglig sammensetning. Imidlertid, fagprofesjonen må være det dominerende, 

men ikke nødvendigvis det koordinerende, element i gruppen. Tett samarbeid mellom 

høyspesialiserte leger og forvaltning /”byråkrati” vil representere en utfordring til 

tverrfaglig samhandling, men det er en absolutt nødvendighet at styringsgruppen med 

overordnede beslutningstakere skal inneha en helhetlig kompetanse for å definere 

retningslinjer om ”riktig” legemiddelbruk.  

- Vervet som ”nasjonal overordnet styringsgruppe” er et kontinuerlig 

oppdateringsverv, som ikke kan gjøres som venstrehåndsarbeid. Medlemmer som 

påtar seg vervet må prioritere aktiviteten, og derved ha finansiell kompensasjon for 

ressursbruk. Vervet bør gi høy anseelse, være godt betalt, og være en posisjon man 

innehar på åremål. Gruppen bør inneha medlemmer som er ansatt på helhetlig basis. 

Det vil det kanskje være mest relevant at de medlemmer som sitter på funksjonene 

legemiddeløkonomiske analyser og dokumentasjonsevaluering er de heltidsansatte, 

da klinikere lett mister sin kliniske kompetanse, dersom de sitter på heltid i 

forvaltningen.  Den overordnede referansegruppen bør ha direkte kontakt med de 

politiske budsjettansvarlige. Det ville være fornuftig at representanter fra overordnet 

nivå i departementet er representert på hel- eller deltid i styringsgruppen, slik at man 

sikrer at nødvendige finansielle midler følger faglige beslutninger som blir vedtatt.  

- Styringsgruppen bør bestå av en overordnet gruppe samt en referansegruppe pr 

hovedområde av de ulike typer kreftsykdommer. Den overordnede referansegruppen 

bør ansvaret for å sikre en helhetlig strategi ved koordinering og prioritering av 

finansielle midler mellom de ulike sub-grupper, som er velkjent for å kjempe hardt 

for eget fagområde. For å sikre helhetlig tankegang, ville det være en fordel at de 

medlemmer som representerer kompetansen for legemiddeløkonomi/evaluering av 

dokumentasjon, var medlemmer i alle gruppene. 

- Det er helt nødvendig at de nasjonale referansegrupper er vel fundamenterte, og har 

en naturlig autoritet innenfor den norske fagprofesjon. De bør være nasjonalt 

representative og inkluderer representanter som har en samlende effekt på 

fagprofesjonen.  Utformingen av retningslinjer bør gjøres med varsomhet, og de 

regionale/lokale helseforetak må ikke føle seg ”overkjørt”. Den enkelte lege er 

naturlig nok sårbar for overordnede retningslinjer, i og med det direkte juridiske 

ansvar legen er pålagt for den enkelte pasients behandling, liv og død.  Ingen 
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pasienter er for øvrig like, og det kliniske skjønn vil alltid være et viktig element i en 

leges arbeid.  Eventuelle tiltak bør derfor markedsføres som bidrag til 

beslutningsstøtte og finansiering, og være vel fundamentert i det lokale helseforetaks 

ledelse. 

- Den skisserte organisasjonsform innebærer at den politisk ledelse vil innta en relativ 

passiv rolle i arbeidet for å sikre prioriteringseffektivitet, forutsatt at systemet 

fungerer i samsvar med samfunnets overordnede verdivalg. Dette vurderes som en 

riktig arbeidsfordeling. Langsiktige målsetninger bør ikke utsettes for unødige 

strakstiltak av politikere som er inne i et valgår. Denne organisasjonsform vil også 

bidra til at andre viktige påvirkningskanaler som diverse fagautoriteter med egen 

agenda, media og pasientorganisasjoner får mindre mulighet til å interferere, uten at 

tilgjengelig informasjon blir gjenstand for evaluering av de som innehar det 

overordnede mandat.   

- Den neste forutsetning for økt prioriteringseffektivitet er klare overordnede 

medisinske prioriteringer. Som nevnt kan overordnede retningslinjer innenfor 

verdiladete normative fagområder lett bli diffuse og tilslørede. Dette har man ikke 

råd til innenfor dagens medikamentelle kreftbehandling, da det høye prisnivå ikke gir 

rom for unødig, uhemmet overforbruk. Klare retningslinjer som sikrer en optimalisert 

anvendelse av kjemoterapi, er en utfordring som styringsgruppen og de respektive 

referansegrupper må forholde seg til. Av denne grunn er det nettopp viktig å inneha 

kompetanse på helseøkonomi og dokumentasjonsevaluering i styringsgruppen. Dette 

vil klart bidra til å gjøre overordnede retningslinjer mer konkrete, presise og 

differensierte. Retningslinjene må værende ”levende" dokumenter. Da forskningen 

innenfor onkologi er i rask utvikling, krever dette kontinuerlig oppfølging av 

internasjonale forskningsresultater, onkologiske databaser, utredninger fra 

regulatoriske myndigheter EMEA, FDA etc.  

- Forslag til praktisk administrativt tiltak som kan sikre at bruk av kostnadskrevende 

kjemoterapi regionalt skjer i samsvar med nasjonale retningslinjer: Differensierte 

DRG-diagnoser kobles opp mot relevant behandlingsregime, slik at refusjon i 

utgangspunktet kun skjer dersom det er samsvar mellom anvendt kjemoterapi og 

nasjonale retningslinjer for anvendelse av virkestoffer med høyt prisnivå. Refusjon 

bør skje i form av 100 % finansiering med øremerkede midler til den aktuelle 
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avdeling som blir budsjettmessig belastet for bruk av kjemoterapien. Ovennevnte 

tiltak vil lett kunne administreres elektronisk i samarbeid med apoteket, og oppleves 

regionalt som et tilskudd til kjemoterapibudsjettet, og ikke som en ”overprøving” fra 

sentralt hold.. Etter mitt syn vil dette kunne fungere som et særdeles godt finansielt 

incitament for å sikre lik nasjonal medikamentell kreftbehandling for 

kostnadskrevende virkestoffer, og samtidig redusere eventuell over- eller 

underforbruk. Sentrale aktører innenfor fagprofesjonen har allerede begynt å benytte 

dette systemet med god erfaring. De lokale helseforetak står selvfølgelig fritt til å 

benytte de nye virkestoffene utenom de nasjonale retningslinjene, men vil da måtte 

dekke dette uten tilskudd av øremerkede midler; hvis ikke det er en del av 

forskningsprosjekter i samarbeid med for eksempel legemiddelindustrien.  

-  Ovennevnte praktiske tiltak forutsetter at den forvaltningsmessige ledelse, dvs 

departementet som innehar det egentlige eierskapet til de fem regionale helseforetak, 

inntar en mer fleksibel holdning til det årlige rammebudsjettet for legemidler til 

landets onkologiske sykehusavdelinger. Oppdatert kunnskap om nødvendige 

budsjettmidler vil til enhver tid være tilgjengelig gjennom informasjon om de 

nasjonale overordnede, kontinuerlig oppdaterte, retningslinjer for bruk av 

kostnadskrevende kjemoterapi.  

- Lokalt helseforetak: Avdelingsoverlege/faglig beslutningstaker for valg av legemidler 

bør, uavhengig av avdelingslederansvar, ha en form for ansvarlighet i forhold til 

avdelingens budsjett.  

- MEDIA: Den onkologiske fagprofesjon har vært igjennom en ”kriseperiode”, hvor 

økende krav om budsjettoverholdelse har vært konfrontert med samtidig krav om 

bruk av kostnadskrevende medikamentelle behandlingsalternativer. Det er ikke 

underlig at mange i denne tiden har følt behov for å benytte media for å nå fram, med 

den effekt at noen oppslag i media samtidig indirekte har rammet andre aktører 

innenfor fagprofesjonen. Tiden er inne for samling og konsolidering. Dette er viktig 

for pasientene som har behov for tillit til at kvaliteten på den behandling som det 

lokale helseforetak og behandlende lege tilbyr, er den mest optimale faglige 

behandling, og er nasjonalt samsvarende med hva som tilbys på andre norske 

kreftavdelinger. Å oppnå denne pasientrelaterte trygghet til behandlingstilbudet, vil i 

seg selv fungere som et kostnadseffektiviserende tiltak, da pasientene ikke vil 
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anvende unødige ressurser til ”shopping” på markedet. Likeledes er restriktiv bruk av 

tabloidmedia viktig for fagprofesjonen selv, da den nødvendige autoritet til den 

norske onkologiske fagprofesjon på sikt vil svekkes av visse typer media-oppslag. 

Det vil være en utfordring for et fagområde med høy forskningsintensitet å la 

kommunikasjon og faglig uenighet foregå i interne fora. Ivaretakelse av denne 

oppgaven bør ligge under den overordnede styringsgruppens ansvarområde, men alle 

norske onkologer bør inneha en ansvarlighet i forhold til både kortsiktige og 

langsiktige effekter av media-uttalelser.  

Ovennevnte tiltak vurderes å kunne bidra til en kvalitativ god, nasjonalt samsvarende 

medikamentell kreftbehandling, og derved sikre høyere grad av kostnadseffektivitet og 

prioriteringseffektivitet.  

VII.2 Konklusjon 

Kreftsykdom er et verdiladet fagområde, hvor etikk og det normative aspektet er markert 

tilstede. Kreft er den nest hyppigste sykdomsårsak til død i Norge i dag, og innebærer en 

sykdomsprosess med store lidelser. Befolkningen forventer at det selvfølgelige verdivalg for 

behandling av kreftsykdom, er at de medisinske prioriteringer skal være styrende, og det er 

et krav at nødvendig evaluering av nytteverdien skal skje med varsomhet og være individuelt 

pasientorientert. 

Samfunnsøkonomisk er kreftsykdom ytterst ressurskrevende.  Kreftbehandlingen i Norge har 

de siste årene vært i en akutt finansiell krise, da kostnadsnivå på aktuelle behandlingstilbud 

har vært i kraftig vekst, og langsiktige budsjettrammer i helseforetakene ikke har tatt høyde 

for kostnadsvekst av denne størrelsesorden innenfor legemiddelbruk.  

Problemstillingen for denne oppgaven var generelt legemiddelbruk i helseforetakene, og 

spesielt hvorvidt riktig og kostnadseffektiv bruk av kjemoterapi i alle helseforetak er et 

realistisk mål.  

Framlagte data viser at det generelt er ulikt kostnadsnivå på legemiddelbruk i de regionale 

helseforetakene/somatisk sektor, og at mulige kostnadseffektiviserende tiltak er 

tilgjengelige. 
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 For kostnadsnivå for kjemoterapi, er det å konstantere som en realitet, at kostnadskrevende 

nye virkestoffer vil medføre at budsjettet for kjemoterapi på norske kreftavdelinger vil være 

i kraftig vekst i årene framover, dersom den norske kreftbehandling skal tilfredsstille kravet 

om et faglig kvalitativt godt tilbud. Presenterte data indikerer at kostnadsnivået for 

kjemoterapi i 2004 er høyt og nasjonalt samsvarende. Dette kan tolkes som at de 

kostnadskrevende behandlingsalternativer er tatt i bruk i alle regioner. Spørsmålet om 

hvorvidt det er ”riktig” bruk av kjemoterapi i alle foretak, i den forstand at det faglige 

kvalitative tilbud er optimalt og kostnadseffektivt, forblir imidlertid ubesvart.  

Basert på det høye forventede kostnadsnivå framover, er det et finansielt krav å iverksette 

tiltak for å sikre optimal og kostnadseffektiv bruk av dyre legemidler. Det vurderes som helt 

nødvendig med klarere og strammere nasjonal koordinering, hvor fagprofesjonen selv må 

være deltakende hovedaktører. Det er en forutsetning for realisering, at eventuelle tiltak lar 

seg fundamentere hos de faglige beslutningstakere i de respektive regioner. 

Samfunnet krever at kreftsykdom blir tatt på alvor. Det er en nødvendighet, ikke minst for å 

for å ivareta troverdigheten og tilliten til den norske onkologiske fagprofesjon, at involverte 

aktører - til tross for store utfordringer - sikrer et oppdatert, nasjonalt samsvarende, 

kostnadseffektiv og samtidig kvalitativt optimalt medikamentelt tilbud til pasienter med 

kreftsykdom.  
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