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Sammendrag 

Problemstilling 

Forskningsspørsmålet denne studien skal besvare er: Hva er kreftlegenes erfaringer med 

restriksjoner for bruk av nye og dyre kreftlegemidler? Studien belyser erfaringer på ulike 

plan: klinikerens møte med pasienten, hvordan beslutningene blir formidlet til klinikerne og 

klinikerens kjennskap og forståelse for hvordan beslutningene fattes på nasjonalt nivå. 

Bakgrunn 

Helsetjenestens muligheter har økt betydelig de siste tiårene. Det er et stadig press for å øke 

innsatsen ytterligere: med ny teknologi, nye legemidler, nye tester og nye forebyggende tiltak. 

Dette resulterer i det såkalte «helsegapet» som utgjøres av forskjellen mellom etterspørsel 

etter og samfunnets ressurser til helsetjenester. Prioritering mellom ulike grupper og tiltak blir 

dermed nødvendig. Prioritering medfører å rangere, noe settes foran noe annet. Prioriterings-

beslutninger kan også medføre at ikke alle får en etterspurt tjeneste. Den offentlige helse-

tjenesten i Norge har nylig innført restriksjoner i bruk av enkelte nye og meget dyre 

kreftlegemidler. Dette er kontroversielt, selv om vi har hatt kriterier for prioritering nedfelt i 

lov og forskrift i mange år. 

Teori og metode 

Den analytiske rammen for studien var spenningen mellom kreftlegenes og myndighetenes 

forståelseshorisont. Teorien har blitt brukt til å utarbeide og strukturere intervjuguiden, og i 

analyse og drøfting av funnene. 

Det ble valgt en kvalitativ metodisk tilnærming med hovedvekt på datainnsamling ved 

semistrukturerte dybdeintervju for å belyse forskningsspørsmålene. Informantene var tolv 

kreftleger i overlegestillinger, de var ansatt i alle de fire helseregionene. Det ble også gjort et 

litteratursøk.  

Resultater og konklusjoner 

Restriksjonene opplevdes i varierende grad som problematiske. Informantene hadde forståelse 

for prioritering på et overordnet nivå, men det var vanskeligere når det gjaldt egne pasienter. 
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Fag og økonomi betraktet som to helt adskilte områder. Det var generelt en bekymring for at 

økonomi ble tillagt for stor vekt i beslutningene, og effektmålet kvalitetsjusterte leveår ble 

kritisert av mange. Det var et sterkt ønske om bedre involvering av klinikere i beslutningene. 

Privat tilbud om kreftbehandling medførte flere dilemma. Ledernivået virket mange steder lite 

involvert i implementering av beslutningene og diskusjoner av dilemma som oppstår. 

Det at informantene skilte så skarpt mellom fag og økonomi og uttrykte skepsis til 

helseøkonomi generelt viser at «de ulike logikkene» fortsatt brytes i helsetjenesten. Dette er 

utfordrende, både for forståelsen for prioritering generelt og for implementering av nasjonalt 

system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 
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Forord 

Det er ikke mange som arbeider med prioriteringsspørsmål i Norge. Noen få og små miljøer 

finnes, og de fem siste årene har jeg vært medarbeider i sekretariatet til Nasjonalt råd for 

kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. I den jobben har jeg fått innblikk i mange 

ulike problemstillinger og prioriteringsutfordringer. Det har åpnet øynene mine for de mange 

ulike behovene den offentlige helsetjenesten skal dekke. Jeg synes Daniels og Sabins boktittel 

“Setting limits fairly - learning to share resources for health” (1) sier mye om hva prioritering 

handler om. Så da jeg var så heldig å få ta et erfaringsbasert masterstudie i helseledelse og 

helseøkonomi (EMA) ved Universitetet i Oslo, var det opplagt at den avsluttende master-

oppgaven måtte være relatert til prioritering.  

Først og fremst vil jeg takke mine informanter for at de ville bruke av sin tid og være 

informanter i studien. Jeg har dyp respekt for kreftlegers faglighet, utholdenhet og 

engasjement - i pasientene og for helsetjenesten. Deres yrke virker for meg på samme tid 

særdeles krevende og givende.   

Eli Feiring ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi har vært veileder for oppgaven. Hun 

har jobbet med prioriteringsspørsmål i mange år. Eli kan kvalitativ metode meget godt, og det 

var nødvendig, siden det var nytt for meg. I tillegg er Eli konstruktiv og optimistisk i sin tilnærming, 

og hun har alltid ryddet andre oppgaver langt vekk når jeg har vært på besøk. Tusen takk! 

Jeg vil også gjerne takke avdelingsdirektør Siv Høymork, som har vært min leder i 

sekretariatet, og øvrig ledelse ved Kunnskapssenteret for at jeg fikk ta denne 

masterutdannelsen. Sivs bakgrunn fra klinikk, forvaltning og akademia er unik, og hennes 

engasjement både i prioriteringsspørsmål og i EMA-programmet har vært veldig motiverende.  

Medstudent Marit Endresen har også vært viktig for å få motivasjon og framdrift i arbeidet. 

Oppgavene våre utfyller hverandre på en fin måte! Tusen takk, jeg gleder meg til å jobbe mer 

med deg. 

Min gode venninne og nesten-kollega Inger Johanne Bakken tok fram «rødpennen» og leste 

en meget nyttig korrektur – takk! 

Tilslutt – jeg er superheldig som har en entusiastisk og engasjert ektefelle, Dag Thorstein 

Wang. Takk! 
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1 Innledning 

1.1 Problemstillinger og forskningsspørsmål 

Sommeren 2010 sa daværende helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Aftenposten: «Vi må 

begynne å snakke høyt om at vi ikke kan behandle alle med alt som er tilgjengelig» (2). 

Utspillet vakte bestyrtelse og debatt. Fem år senere viser det seg at Larsen hadde rett, den 

offentlige helsetjenesten har innført restriksjoner i bruk av enkelte nye og meget dyre 

kreftlegemidler. Legemidler som kunne gitt svært syke pasienter noe lengre levetid. 

Forskningsspørsmålet som denne studien skal besvare er: Hva er kreftlegenes erfaringer med 

restriksjoner i bruk av nye og dyre kreftlegemidler? Studien belyser erfaringer på ulike plan: 

klinikerens møte med pasienten, hvordan beslutningene blir formidlet til klinikerne og 

klinikerens kjennskap og forståelse for hvordan beslutningene fattes på nasjonalt nivå.  

Min antagelse, blant annet basert på medieoppslag, var at mange klinikere synets det var 

svært vanskelig å gjennomføre disse restriksjonene og at de var kritiske til både beslutningene 

og systemene de ble fattet i. Jeg håpet å få fram utdypende argumenter for denne kritikken, 

men også muligens å avdekke flere syn enn det som framkommer i media. 

1.2 Perjeta® – et illustrerende eksempel 

Pertuzumab (Perjeta®) er et legemiddel mot lokalt tilbakevendende inoperabel brystkreft. Det 

virker ved å hemme en bestemt vekstfaktorreseptor som kalles HER-2. Dette legemiddelets 

vei fra markedsføringstillatelse til offentlig finansiering har vært særdeles kronglete, og saken 

har vært tett fulgt av pressen
1
. Dagens Medisin har dekket saken siden legemiddelet ble 

foreslått for bestillerforum (se kapittel 2.1.4 om Nasjonalt system for innføring av nye 

metoder i spesialisthelsetjenesten) i 2013, mens VG hadde mye oppmerksomhet rundt 

«innspurten» vinteren 2015.  

Statens legemiddelverk fikk i september 2013 i oppgave fra bestillerforum å gjøre en hurtig 

metodevurdering. Denne ble levert i april 2014 (3). Rapporten anslo at om lag 100 pasienter 

er aktuelle for behandling hvert år i Norge, og effekten av behandlingen ble estimert til å være 

                                                 
1
 Søk på Perjeta i DM eller VG gir 38 treff begge steder (02.07.2015) 
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en utsettelse av videre spredning med 6 måneder. Den prisen som da forelå ga en estimert pris 

per kvalitetsjusterte leveår (QALY) på 1,9 millioner NOK og 120 millioner NOK i 

budsjettvirkning. Beslutningsforum vedtok 19. mai 2014 at det «ikke tok stilling til innføring 

av Pertuzumab» (4). Det betydde i praksis et nei til offentlig finansiering og bruk ved 

offentlige sykehus.  

En kreftlege har kritisert myndighetenes ordbruk og praksis i denne saken (5). Arne Berg 

mener «Myndighetene tåkelegger diskusjonen når de blander sammen spørsmålet om 

medisinene bør anbefales for bruk i behandling og spørsmålet om de bør betales av det 

offentlige.» Han hevder også at «Når gapet mellom hva som er mulig og hva staten er villig til 

å finansiere øker, er det naturlig at befolkningen innretter seg ved eksempelvis å tegne private 

helseforsikringer.» Videre reiser han spørsmålet om «det er praktisk mulig å si nei til 

skattebasert finansiering og samtidig gi behandlingen ved offentlige sykehus til dem som 

betaler selv.» Berg argumenterer for at dette burde være mulig. Dette dilemmaet er blitt prøvd 

ut i praksis i Helse Vest RHF, og der kom man til en annen konklusjon. En brystkreftpasient 

hadde kjøpt legemiddelet, etter at bygda hun bodde i hadde samlet inn penger. Men da 

behandlingen skulle starte, sa Helse Vest RHF nei. Den alvorlig syke kvinnen måtte i stedet 

reise til det private sykehuset Aleris i Oslo og forholde seg til nye leger. Stener Kvinnsland, 

administrerende direktør i Helse Vest RHF, uttalte «Når medisinen ikke tilbys i det offentlige, 

så tilbys den ikke i det offentlige.» (6) 

Høsten 2014 ble det lagt fram nye data på en konferanse
2
 som viste forlengelse av median 

overlevelse på 15,7 måneder (7). Statens legemiddelverk oppdaterte sin metodevurdering i 

november 2014 med nye effektdata og la inn flere scenarioer på prisavtaler med industrien 

(8). Disse kostnadstallene er unntatt offentligheten og sladdet i rapporten. Samtidig ble det 

påbegynt langvarige og kompliserte forhandlingsprosesser med produsenten som har vært 

omtalt i media (9). Temaer har blant annet vært ulike rabattavtaler og hemmelighold av 

prisene. Daværende direktør for legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS), Torfinn Aanes, trakk 

seg fra forhandlingene og begrunnet dette med grad av hemmelighold (10). Helseministeren 

sier at «Jeg kan ikke akseptere at industrien dikterer prisene på en slik måte at vi betaler med 

enn nødvendig for disse legemidlene, og dermed reduserer vår mulighet til å hjelpe andre 

pasienter» (11). Mandag 16. mars 2015 hadde beslutningsforum et ekstraordinært møte hvor 

de sa ja til å innføre Pertuzumab som førstelinjebehandling for kvinner med HER-2 positiv 

                                                 
2
 Dette finnes foreløpig ikke åpent publisert i artikkelform.  
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brystkreft. Prisen som blir betalt er ikke offentlig kjent. Lars Vorland, leder av 

beslutningsforum sier: «En større del av denne avtalen er unntatt offentlighet enn det vi 

prinsipielt ønsker i norsk helsevesen. Vi i den offentlige helsetjenesten ønsker så mye åpenhet 

som mulig om tjenestene vi tilbyr. Det har vært utfordrende i denne saken, og vi vil, til tross 

for at vi sier ja til denne avtalen, fortsette å arbeide for mest mulig åpenhet i fremtiden.» (4). 

Enden på dette eksempelet ble altså at legemiddelet ble tilgjengelig for bruk i offentlig 

helsetjeneste 1,5 år etter at vurderingen ble påbegynt. Hvilke erfaringer og refleksjoner har 

kreftlegene gjort seg underveis? 

1.3 Oppbygging av oppgaven 

I kapittel 2 gjør jeg rede for oppgavens bakgrunn, og setter den inn i en sammenheng. 

Kapittelet inneholder en kort gjennomgang av teori og rammeverk for prioritering i Norge, litt 

om organisering av kreftbehandling i Norge, kort om legemidler samt tre eksempler på 

håndtering av tilsvarende utfordringer i andre land.  

Kapittel 3 inneholder den teoretiske tilnærmingen i studien, spenningen mellom kreftlegenes 

og myndighetenes forståelseshorisonter. I kapittel 4 forklares hvorfor jeg valgte kvalitativ 

metode, og jeg beskriver min framgangsmåte i arbeidet med studien. Kapittel 5 presenterer 

resultatene, som blir diskutert i kapittel 6. I kapittel 7 oppsummerer jeg og trekker noen 

konklusjoner fra studien. Kapittel 8 er litteraturlisten og kapittel 9 inneholder vedlegg. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Prioritering – teori og rammeverk 

Helsetjenestens muligheter har økt betydelig de siste tiårene. Dette avspeiles blant annet i 

andelen av brutto nasjonalprodukt som går til offentlig helsetjeneste, den har økt fra 0,8 % i 

1938 (12)  til rundt 10 % i 2013 (13).  Det er hele tiden press for å øke innsatsen ytterligere: 

med ny teknologi, nye legemidler, nye tester og nye forebyggende tiltak. Dette resulterer i det 

såkalte «helsegapet» som utgjøres av forskjellen mellom etterspørsel etter og samfunnets 

ressurser til helsetjenester. Offentlig finansierte helsetjenester står derfor overfor en utfordring 

med å beslutte hvilke tjenester som skal dekkes (14). Prioritering mellom ulike grupper og 

tiltak blir dermed nødvendig. Prioritering medfører å rangere: noe settes foran noe annet. 

Prioriteringsbeslutninger kan også medføre at ikke alle får en etterspurt tjeneste. Samtidig er 

et likeverdig tilbud til alle et grunnleggende prinsipp for den offentlige helsetjenesten. 

Prioritering angår mange ulike interesser, og vekker ofte både følelser og debatt. Hvilke 

prosesser som følges og hvilke kriterier som blir vektlagt ved prioritering, har stor betydning 

for om tjenestene fordeles på en måte som oppfattes som rettferdig og likeverdig. I 

prioriteringslitteratur brukes ofte begrepet rasjonering om begrensing av etterspurte tjenester 

(15, 16). I denne oppgaven bruker jeg bare begrepet prioritering, også om beslutninger som 

innebærer rasjonering eller restriksjoner.  

2.1.1 Norske utredninger om prioritering 

Prioritering i helsetjenesten har vært diskutert siden midten av 80-tallet, også i Norge (14). I 

Norge har det vært lagt stor vekt på å utarbeide et felles overordnet verdigrunnlag for 

prioritering. Det har blitt utarbeidet tre offentlige utredninger om prioritering i helsetjenesten 

og en om prioritering på legemiddelfeltet. Tabell 1 gir en oversikt over disse. Både Lønning 

og Norheim utredningene har hatt et hovedfokus på spesialisthelsetjenesten. 
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Tabell 1: Oversikt over prioriteringsutredninger 

År Utvalgsleder Navn på utredning og viktigste tema 

1987 Inge Lønning Retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste (17) 

Alvorlighet som kriterium 

1997 Jan Grund Piller, prioritering og politikk. Hva slags refusjonsordninger 

trenger pasienter og samfunn? (18) 

Kriteriene alvorlighet, effekt og kostnadseffektivitet kan brukes 

på legemiddelområdet i Norge 

1997  Inge Lønning Prioritering på ny: gjennomgang av retningslinjer for 

prioriteringer innen norsk helsetjeneste (19) 

Kriteriene alvorlighet, effekt og kostnadseffektivitet foreslås 

2014 Ole-Frithjof 

Norheim 

Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten (13) 

Foreslår nye kriterier, og åpner for at alder tillegges større vekt. 

 

Arbeidet til det andre Lønning-utvalget (Lønning II) har fått stor betydning for 

prioriteringsarbeidet i Norge. Tiltak i helsetjenesten skulle inndeles i fire prioritetsgrupper. 

Hovedanbefalingen, for grunnleggende helsetjenester (prioritetsgruppe 1), var at tre kriterier 

måtte være oppfylt: tilstandens alvorlighet, tiltakets nytte og tiltakets kostnadseffektivitet» 

(19). Disse kriteriene finner vi i dag nedfelt i lov og forskrifter (se kapittel 2.1.2).  Utvalget 

drøfter hvorledes de tre kriteriene skal vektes innbyrdes, og sier at «Vektleggingen vil variere 

i forhold til hvilke overordnede mål som legges til grunn. Sammenliknet med tidligere 

retningslinjer, mener utvalget at tiltakets nytte og kostnadseffektivitet må tillegges noe større 

vekt.»  Utvalget anbefalte også bruk av medisinske metodevurderinger og helseøkonomiske 

analyser, opprettelsen av et permanent prioriteringsutvalg samt faggrupper som skulle gi råd 

om prioritering innen sine fagfelt. Faggruppene skulle klarlegge de tre kriteriene for ulike 

pasientgrupper.   

Regjeringen Stoltenberg II oppnevnte i 2013 et offentlig utvalg for å vurdere hvordan dagens 

prioriteringsutfordringer kan møtes. Norheim avleverte sin utredning 12. november 2014. 

Utvalget legger følgende målsetning for helsetjenesten til grunn for sine anbefalinger: 

Helsesektoren skal sikre flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt. Utredningen gir en 

grundig gjennomgang av status og utfordringer på prioriteringsområdet i Norge. Utvalget har 

foreslått tre nye kriterier: helsegevinstkriteriet, ressurskriteriet og helsetapskriteriet.  
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Kriteriene skal sees i sammenheng med hverandre.  Utvalget foreslår at disse kriteriene skal 

erstatte de eksisterende, og at de bør gjelde for hele helsetjenesten. Et tiltaks prioritet øker 

med økende helsegevinst, avtagende ressursbruk og økende helsetap. Helsegevinsten skal 

måles i gode leveår, noe som innebærer at både levetid og livskvalitet skal måles. En mulig 

tilnærming til dette er bruk av kvalitetsjusterte leveår (QALY). Ressurskriteriet er tenkt å 

omfatte ulike typer ressurser, ikke bare økonomiske. Helsetapskriteriet, skal etter utvalgets 

forslag, beregnes over livsløpet. Utvalget anbefaler også at ulike tilstander plasseres i 

helsetapsklasser. Helse- og omsorgsdepartementet har nylig gjennomført en offentlig høring 

(frist 20. februar 2015). I etterkant av denne er det besluttet at helsetapskriteriet ikke skal 

innføres, og Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt en tverrfagligarbeidsgruppe som 

skal utrede alvorlighetskriteriet (20). Deretter skal det utarbeides en Stortingsmelding, som 

skal drøftes av Stortinget, trolig i 2016. 

2.1.2 Prioritering i lov og forskrift 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (21) og forskrift om prioritering av helsetjenester mv. 

(22) utgjør det lovmessige grunnlaget for prioritering i spesialisthelsetjenesten. Formålet med 

pasient- og brukerrettighetsloven er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av 

god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. 

Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene 

står i rimelig forhold til tiltakets effekt (§2.1b, andre ledd). Prioriteringsforskriften er hjemlet i 

pasient- og brukerrettighetsloven, og alle tre prioriteringskriteriene kan (inntil videre) 

gjenfinnes i forskriftenes §2: Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b annet ledd, når: 1. 

pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt 

livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og 2. pasienten, med det unntaket som er nevnt i § 3 

annet ledd, kan ha forventet nytte av helsehjelpen og  3. de forventede kostnadene står i et 

rimelig forhold til tiltakets effekt. Fra september 2015 vil prioriteringsforskriften endres slik 

at ordlyden blir i overenstemmelse med pasient- og brukerrettighetsloven.  

Også når det gjelder legemidler finner vi prioriteringskriteriene nedfelt i forskrift. For at et 

legemiddel skal innvilges forhåndsgodkjent refusjon (Blåreseptforskriften § 2) må fire faglige 

kriterier, definert i Legemiddelforskriftens §14-13 være innfridd (23). a) legemidlet skal 

brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som med høy 
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sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom, b) sykdommen eller risiko for 

sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko for gjentatt behandling over en 

langvarig periode, c) legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant 

virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon, og d) kostnadene ved bruk av legemidlet står 

i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi og til kostnader forbundet med alternativ 

behandling. 

Det finnes ikke noen særegen forskrift for legemidler som finansieres av helseforetakene.  

De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjeneste til befolkningen. Dette 

«sørge for» ansvaret utdypes i lovens kommentarutgave, utgitt av Helsedirektoratet (24). Der 

står det at de regionale helseforetakene skal forholde seg til rammen av tildelte ressurser og 

yte forsvarlige helsetjenester. De alminnelige prinsippene for prioritering i helsetjenesten skal 

følges. Videre skal det stilles krav til behovsanalyser og planlegging.  

Helsepersonelloven (25) sier at «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav 

til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets 

kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.» Det kan oppstå spenninger 

mellom forsvarlighetskravet og ressursbruk. Molven (26) skriver at forsvarlighetsnormen 

styrer ressursinnsatsen, ikke omvendt. Dersom en eier tilbyr en tjeneste, må denne være i 

samsvar med minstestandarden som kreves ut fra den faglige utviklingen.  

2.1.3 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og 

omsorgstjenesten 

Lønning II anbefalte opprettelsen av et permanent prioriteringsråd, noe som har blitt 

gjennomført. Det første prioriteringsrådet ble opprettet i 2000 og fungerte til 2006. Det 

nåværende Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten ble opprettet 

i 2007 (27), og ble videreført med noen endringer i 2011 og i 2015 (28). Rådet har 

medlemmer på høyt ledernivå fra alle sektorer i helsetjenesten, og det gir råd til Helse- og 

omsorgsdepartementet. I følge rådets mandat er formålet å bidra til mer helhetlig tilnærming 

til problemstillinger om kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Rådet drøfter 

både enkeltsaker og mer prinsipielle saker. Åpenhet er et viktig prinsipp for rådets arbeid. 

Rådet gir altså råd og fatter ikke beslutninger.  
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2.1.4 Nasjonalt system for innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten 

Sykehusene i Norge er organisert i 21 helseforetak (HF), som igjen er samlet i 4 regionale 

helseforetak (RHF). Helse- og omsorgsdepartementet eier de regionale helseforetakene, og 

har direkte ansvar for spesialisthelsetjenesten (29). Norge har manglet et nasjonalt system for 

innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. I Nasjonal helse- og omsorgsplan (30), 

som kom i 2011, sto det at «Det pågår et arbeid i departementet med beslutningsprosesser for 

innføring av ny og kostbar teknologi og kostbare legemidler, for å etablere en mer enhetlig 

praksis i de regionale helseforetakene.» Systemet ble mer detaljert beskrevet i Stortings-

meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet i 2012 (31). Målet med systemet er å etablere en 

mer enhetlig og kunnskapsbasert prosess for innføring av nye metoder i spesialisthelse-

tjenesten. Pasientene skal så raskt som mulig få tilgang til nye og virkningsfulle metoder. 

Anerkjente metoder for medisinsk metodevurdering skal få en større plass i helsetjenesten. 

Dette innebærer at i tillegg til metodens effekt og sikkerhet vil det ofte være nødvendig med 

en vurdering av kostnadseffektivitet, etiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser. Det 

understrekes at det må skilles mellom vurderings- og beslutningsprosessene. Det står også at 

beslutningsprosessen skal bidra til riktig prioritering av samfunnets ressurser (31). Det 

omtales som et langsiktig utviklingsarbeid, og det ble lansert av statsråden og satt i drift i 

2013.  

Nettstedet nyemetoder.no (4) inneholder mye informasjon om systemet. Bakgrunn, prosedyrer 

og beslutninger er godt beskrevet der. De regionale helseforetakene, Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet samarbeider 

om å utvikle det, og produsenter og brukere er også viktige aktører. Helsedirektoratet har et 

sekretariat som koordinerer systemet.  RHF’ene har hovedansvar for å implementere systemet 

og beslutningene i klinikken.  

Det er etablert et «bestillerforum» og et «beslutningsforum». Bestillerforum vurderer 

innkomne forslag og bestemmer om det er behov for en metodevurdering. En metode-

vurdering
3,4

 undersøker klinisk effekt, sikkerhet, økonomiske aspekter samt etiske og 

organisatoriske spørsmål. Legemidler skal vurderes nasjonalt, og det skal tas nasjonale 

                                                 
3
 Health Technology Assessment (HTA) på engelsk. 

4
 Det finnes ulike typer; mini-, hurtig- eller fullstendig metodevurdering. Metodevurderingene utgjør viktige 

grunnlag for beslutningene som fattes. For minivurderingene gjøres både utredningen og beslutningen lokalt, 
og jeg vil ikke gå nærmere inn på dem. 
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beslutninger. Statens legemiddelverk har en viktig rolle i å utarbeide rapporter som inngår i 

beslutningsgrunnlaget. De utfører ikke egne helseøkonomiske analyser, men vurderer 

datagrunnlaget produsenten har sendt inn. De nasjonale beslutningene fattes av 

beslutningsforumet, som består av de administrerende direktørene i de fire regionale 

helseforetakene. Styrene for de RHF’ene har behandlet likelydende saker om prinsipper og 

føringer for beslutningsforumets vedtak. Det skal være konsensus om beslutningene. 

Beslutningsforumet legger lov om pasient- og brukerrettigheter og prioriteringsforskriften til 

grunn ved innføring av nye metoder. Tre sentrale kriterier er: prognosetap ved den aktuelle 

tilstand, effekt av metoden og kostnadseffektivitet ved bruk av metoden på aktuell indikasjon. 

Videre legger beslutningsforumet følgende prinsipper og føringer til grunn: diagnose-

nøytralitet, aldersnøytralitet, nøytralitet med hensyn til pasientgruppens størrelse, nøytralitet 

på tvers av metoder og pasientgrupper, legitimt ikke å innføre kostnadseffektive tiltak, der 

kostnadene ikke står i et rimelig forhold til tiltakets effekt. Sakspapirene bør være lett leselige 

og forståelig for allmennheten (4). RHF’ene og HF’ene har interne prosesser og rutiner for å 

implementere beslutninger. På de områdene hvor det finnes nasjonale faglige retningslinjer 

(se kapittel 2.1.5) skal beslutningene koordineres gjennom disse. 

2.1.5 Nasjonale faglige retningslinjer 

Faglige retningslinjer er anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap. 

Retningslinjer gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er 

ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå 

forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Hensikten er også å bidra til lik praksis i hele landet. 

Det finnes et internasjonalt fagmiljø med en egen metodikk for å utarbeide retningslinjer på 

en systematisk og kunnskapsbasert måte. Systematiske kunnskapsoppsummeringer, som blant 

annet utarbeides av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, er sentralt her.  

I Norge har bare Helsedirektoratet mandat til å utgi nasjonale faglige retningslinjer og 

veiledere. Denne oppgaven er fastslått i helse- og omsorgstjenesteloven § 12.5 (32).  

Lovteksten sier at «Retningslinjer og veiledere skal baseres på kunnskap om god praksis og 

skal bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester.» Nasjonale retningslinjer er 

ikke rettslig bindende for mottakerne, men skal som faglig normerende dokumenter langt på 

vei være styrende for de valg som skal tas.  
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Helseøkonomi og ressurshensyn var ikke en viktig del av retningslinjene opprinnelig, noe 

som også avspeiles i lovteksten. Dette kan være i ferd med å endre seg (33). Helsedirektoratet 

har utgitt en veileder om utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer som også inneholder et 

kapittel om økonomiske analyser (34). Veilederen anbefaler at «Før nye tiltak eventuelt 

godkjennes og implementeres, bør en vurdering av både budsjettkonsekvenser samt 

kostnadseffektiviteten av de foreslåtte tiltakene gjennomføres. Omfanget av og behovet for 

slike vurderinger vil variere, både i innhold og form, avhengig av retningslinjen.» I praksis er 

det få norske retningslinjer som har lagt mye vekt på kostnadseffektivitet og prioritering. 

Norheim-utvalget mener retningslinjer har et potensiale som kan utnyttes bedre for 

systematisk beslutningsstøtte for prioritering (13). 

2.2 Kort om kreft og organisering av 

kreftbehandling i Norge 

Forekomsten av kreft i befolkningen øker, blant annet på grunn av en stadig eldre befolkning. 

Kreftsykdommer er anslått å utgjøre 15,5 % av sykdomsbyrden i befolkningen (35). Tall fra 

Kreftregisteret viser at 30 401 personer fikk kreft i Norge i 2013. Prostatakreft, lungekreft og 

brystkreft var de mest vanlige kreftformene. Samme år døde 10 699 personer av kreft i Norge, 

og lungekreft, tarmkreft, endetarmskreft, prostatakreft og brystkreft står for om lag halvparten 

av dødsfallene (36). Overlevelsen øker for nesten alle kreftformer. Denne bedringen har trolig 

sammenheng med økt oppmerksomhet om kreft både fra befolkningens og helsetjenestens 

side og bedre behandling. Ved utgangen av 2013 var det mer enn 232 000 nordmenn som på 

ett eller annet tidspunkt hadde fått minst én kreftdiagnose, og som fortsatt var i live. 

Kreftforeningen er en stor og ressurssterk brukerorganisasjon, som blant annet bidrar med 

mye ressurser til kreftforskning. 

Kreftomsorgen utvikles i tråd med Nasjonal kreftstrategi (37) og Nasjonal handlingsplan for 

kreft (38). Spesialisthelsetjenesten er den viktigste aktøren innen både utredning og 

behandling av kreft. Det er omtrent 250 onkologer
5
 (spesialister innen kreftbehandling) i 

Norge (39)
 6

, men andre legespesialiteter og yrkesgrupper er også medvirkende i diagnostikk 

og behandling av kreft. En tverrfaglig tilnærming er svært viktig. Utredning og behandling av 

kreft foregår i større eller mindre grad ved de fleste norske sykehus, men ikke alle sykehus 

                                                 
5
 Jeg bruker begrepet kreftlege gjennom oppgaven. 

6
 Og nesten like mange leger er under spesialisering.  
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har egne kreftavdelinger. De store universitetssykehusene har store og spesialiserte 

kreftavdelinger, dvs at de er inndelt i flere seksjoner som hovedsakelig behandler pasienter 

med en type kreft. Ved mindre sykehus er kreftavdelingene i mindre grad seksjonerte og 

kreftlegene er i større grad generalister. Behandlingen foregår i all hovedsak poliklinisk, ofte i 

samarbeid med en regional kreftavdeling.  

Helsedirektoratet utgir innen kreftområdet «nasjonale handlingsprogrammer med faglige 

retningslinjer for diagnostikk, utredning og behandling». På Helsedirektoratets nettsider står 

det at handlingsprogrammene skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av 

god kvalitet og likeverdig over hele landet. De er utarbeidet av spesialister på fagfeltet 

sammen med Helsedirektoratet og gir uttrykk for hva som anses som god praksis på 

utgivelsestidspunktet. Anbefalinger for legemidler hvor beslutningsforum «har sagt nei» mens 

fagmiljøet anbefaler bruk, har i perioder inneholdt både en anbefaling om bruk fra fagmiljøet 

og myndighetenes fraråding, som oftest begrunnet med høye priser (Se figur 1 for eksempel). 

 

Figur 1: Utdrag av anbefaling om behandling av pasienter med Her-2 positiv brystkreft. (Lastet ned fra Helsebiblioteket) 

2.3 Kort om legemidler som brukes på offentlige 

sykehus 

Legemiddelsektoren er en av de mest regulerte sektorene i Norge, og det vil være utenfor 

rammene for denne oppgaven å gjøre rede for alle lover, forskrifter og regelverk som styrer 
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sektoren. Jeg vil derfor kun kort gjøre rede for noen tema som er relevante for oppgavens 

problemstillinger.  

2.3.1 Om godkjenning, innføring og prisfastsetting 

Alle nye virkestoffer som søkes godkjent til bruk ved kreftsykdommer, må godkjennes 

gjennom en såkalt «sentral prosedyre» i hele EU før de kan markedsføres (40). Norge er, 

gjennom EØS-avtalen, med i et nettverk av europeiske legemiddelverk som koordineres av 

European Medicines Agency, EMA. Gjennom EMA utredes kvalitet, effekt og sikkerhet av 

nye virkestoffer. For at et nytt legemiddel skal få markedsføringstillatelse, er det tilstrekkelig 

å vise såkalt «non-inferiority», det vil si at den nye behandlingen ikke er dårligere enn den 

(beste) behandlingen som allerede er i bruk. Når vedtak om markedsføringstillatelse er fattet i 

EU-kommisjonen, plikter EFTA-landene å utstede likelydende markedsføringstillatelse innen 

30 dager. Beslutninger om å ta i bruk eller finansiere nye legemidler gjennom den offentlige 

helsetjenesten gjøres derimot nasjonalt. 

I Norge har man siden 2002 brukt et internasjonalt prisreferansesystem for å sette 

maksimalpriser for både nye og eksisterende legemidler. Prisene er basert på gjennomsnittet 

av de tre laveste maksimalinnkjøpsprisene i Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, 

Irland, Nederland, Sverige og Storbritannia. Hvis et legemiddel er markedsført i færre enn tre 

av referanselandene, er gjennomsnittsprisen basert på de landene som har en markedspris 

(29).  

2.3.2 Finansiering av kreftlegemidler 

Finansieringsansvaret for legemidler er delt mellom folketrygden, RHF’ene og kommunene, 

og avhenger av hvor legemiddelbehandlingen administreres. For legemidler til kreft-

behandling er det hovedsakelig RHF’ene som betaler, men også folketrygden har en rolle.  

RHF’ene har ansvar for utgifter til legemidler brukt i forbindelse med sykehusopphold eller 

poliklinisk behandling. I tillegg har de finansieringsansvar for enkelte pasientadministrerte 

legemidler (tabletter). Finansieringsansvaret for flere kreftlegemidler er fra og med 2014 

overført fra folketrygden til sykehusene (41), noe som gjør at man unngår såkalt 
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tredjepartsfinansiering
7
. Internt på sykehusene belaster legemidlene ulike budsjetter, slik at 

ikke alle dekkes av de enkelte kreftavdelingenes budsjett.  

RHF’ene har inngått en samarbeidsavtale vedrørende legemiddelinnkjøp til helseforetakene.  

Betegnelsen på samarbeidet er Legemiddelinnkjøpssamarbeidet. Formålet for 

legemiddelinnkjøpssamarbeid er å legge grunnlag for avtaler på kjøp og levering av 

legemidler og andre apotekvarer etter oppdrag fra helseforetak og dermed redusere kostnader 

for disse produktene.  Det blir innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helse-

foretakene (42) .  

Folketrygden yter stønad til legemidler brukt utenfor institusjon gjennom blåreseptordningen. 

Blåreseptordningen har i tillegg til forhåndsgodkjent refusjon (§2) også en ordning som kalles 

individuell refusjon (§3). Her må legen søke Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
8
 for hver 

enkelt pasient som skal få dekket legemiddelutgifter. I denne ordningen stilles det krav om 

alvorlig sykdom, langvarig behandling og effekt av behandlingen, men det gjøres ingen 

vurdering av kostnadseffektivitet. Ordningen med individuell refusjon har blitt brukt for flere 

av de nye kreftlegemidlene som har kommet i tablettform.  

2.3.3 Nye kreftlegemidler 

Et stort antall nye legemidler er under utvikling basert på ny kunnskap innenfor 

molekylærbiologi. Mange av disse legemidlene er svært kostbare. Kreftlegemidler og 

legemidler mot revmatiske lidelser utgjorde i 2014 over 25 prosent av den totale 

legemiddelomsetningen i Norge, og hadde en vekst på 15 prosent (43). Dette skyldes blant 

annet at det er tatt i bruk flere nye legemidler til behandling av prostatakreft og hudkreft, samt 

at flere pasienter får tilbud om immunmodulerende behandling. 

2.4 Private aktører og kreftlegemidler 

Det private Aleris kreftsenter i Oslo etablerte fra årsskiftet 2014/2015 en infusjonsenhet for 

kreftbehandling. Der tilbyr de medikamentene som beslutningsforum har avslått (44). Det 

understrekes at samarbeidet med offentlige sykehus er viktig. Behandlingen betales av privat 

helseforsikring eller av pasientene selv. Direktør Grethe Aasved opplyser i VG 2. mars 2015 

                                                 
7
 Med tredjepartsfinanisering menes her at hverken pasient eller sykehus betaler for legemiddelet, det gjør 

derimot en tredje aktør - for eksempel folketrygden. 
8
 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet. 
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at prisen for behandling med Perjeta® er 160 000 for de første ni ukene, deretter 136 000 for 

påfølgende ni-ukers bolker. Hun sier også at de har hatt «ganske stor pågang» (45). I Dagens 

Medisin 25. april 2015 opplyser hun imidlertid at bare fire pasienter var blitt behandlet ved 

Aleris (46). Tre var behandlet for brystkreft og en for prostatakreft.  Av disse fikk to dekket 

utgiftene gjennom privat helseforsikring og en gjennom innsamlingsaksjon. En pasient dekket 

kostnadene selv. Det opplyses også at to pasienter var behandlet for føflekkreft, men ikke om 

hvordan denne behandlingen ble finansiert. 

2.5 Tre eksempler på hvordan dyre kreftlegemidler 

håndteres i andre europeiske land 

De mange nye og kostbare legemidlene er en utfordring for mange land. Norge er en del av 

det europeiske fellesskapet når det gjelder legemidler, og de britiske og skandinaviske 

helsesystemene er også mest relevante
9
 for å sammenlikne med det norske. Jeg har valgt tre 

eksempler. England fordi de har lengste erfaring, og har satset mest på systematisk bruk av 

metodevurderinger og vektlegging av helseøkonomi. Skottland fordi de har et system som 

likner på det engelske og har tradisjon for å vektlegge økonomi, men hvor klinikere nylig er 

involvert på en mer direkte måte. Danmark skiller seg veldig ut, her vil ikke politikerne 

snakke om prioritering. 

England  

I England ble det i 1999 etablert en sentral institusjon, NICE
10

, for å gjøre prioritering i 

praksis (13). Hensikten var å redusere variasjon i behandlingstilbudet og usikkerhet i hvilke 

metoder som ga best effekt og god «verdi for pengene» (47). Dette var en annen tilnærming 

enn den teoretiske norske. Gjennom NICE blir det tatt beslutninger om bruk og finansiering 

av kreftlegemidler i England. NICE legger stor vekt på helseøkonomi, ikke-diskriminering og 

hensyn til de svakest stilte. Gjennom sine beslutninger er det blitt etablert en grense for 

kostnadseffektivitet. Tiltak med kostand mindre enn 20 000 £ per QALY blir vurdert som 

sannsynligvis kostnadseffektive og som oftest anbefalt. Tiltak med kostnad mellom 20 000 og 

30 000 £ per QALY blir vurdert nøye, mens dyrere tiltak kun blir anbefalt dersom et særskilt 

«end of life» kriteriet er relevant (13). De fleste vurderingene i NICE så langt gjelder 

kreftlegemidler. 80% av anbefalingene er positive (48). Helsetjenesten skal følge NICEs 

                                                 
9
 skattefinansiert, universelt tilgjengelig 

10
 The National Institute for Health and Care Excellence 
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anbefalinger, og finansieringen er forventet å være på plass innen tre måneder. NICE har 

utarbeidet prinsipper for sine arbeidsmetoder. Disse bygger på «Accountability for 

reasonableness» (A4R), et rammeverk som legger vekt på åpenhet rundt prioriteringer (1)
11

. 

Det legges stor vekt på å inkludere fagfolk, industri og brukere og beslutningene sendes ut på 

høring før de blir endelige. Det er også mulig å klage på beslutningene.  

Skottland 

I Skottland gjøres prioritering av legemidler av Scottish Medical Consortium (SMC) (49). 

SMCs oppgaver er å beslutte hvilke nye legemidler som bør innføres, gitt et fast budsjett. 

Helseøkonomi er viktig i disse beslutningene. Konsortiet består av ledende klinikere, 

farmasøyter og helseøkonomer sammen med representanter for helseforetakene, farmasøytisk 

industri og publikum. SMC aksepterer hemmelige priser via «patient access schemes», og for 

kreftlegemidler blir nå omtrent 80 % innvilget (50). 

Danmark 

I Danmark har det aldri vært nedsatt noe prioriteringsutvalg eller blitt utarbeidet nasjonale 

retningslinjer for prioritering (13). Beslutninger om bruk av kostbare sykehuslegemidler tas 

av et råd som heter «Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin» (RADS). Det er ikke 

tradisjon for å bruke helseøkonomi i vurdering av nye legemidler i Danmark. Utgiftene til 

legemidler på danske sykehus økte i 2014 med 8 % sammenliknet med året før, eller 600 

millioner DK. Det estimeres at man vil gå 800 millioner i underskudd i 2015 (51). Våren 2015 

har det pågått en høylytt debatt i danske media om behovet for prioritering12. Sykehus-

direktørene krever at politikerne må bestemme om dyre legemidler eller helsearbeidere skal 

prioriteres (52). Politikerne har så langt avvist behovet for et prioriteringsinstitutt, mens leger 

og helseøkonomer mener det er et stort behov for et slikt institutt (51). Interessant nok har 

noen danske kreftleger skrevet en kronikk om overbehandling av kreftpasienter (53). Den 

innledes slik: «Udgiften til medicinsk behandling af kræft har nu et niveau, der næppe 

fremover vil være samfundsmæssigt acceptabelt. Det er nødvendigt at diskutere, hvad 

patienterne får ud af de stigende medicinudgifter.» 

                                                 
11

 Mer om dette i teorikapittelet  
12 Dette bør også vurderes i sammenheng med at det var valg i Danmark våren 2015.  
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3 Teori 

Teorier gir «briller» for å observere og fortolke komplekse sammenhenger og prosesser (54, 

55). Virkeligheten kan alltid forstås på ulike måter, og valg av teoretisk ramme er derfor 

viktig i et kvalitativt forskningsprosjekt. I dette kapittelet gjør jeg rede for den teoretiske 

tilnærmingen i dette prosjektet. Nordby skriver at ulike profesjoner har ulike 

forståelseshorisonter (56), mens Ole Berg kaller dette for helsetjenestens ulike logikker (57). 

Spenningen mellom kreftlegenes og myndighetenes forståelse av virkeligheten er sentralt i 

denne studien. Teorien har blitt brukt til å utarbeide og strukturere intervjuguiden, og i 

analyse og drøfting av funnene. 

3.1 Kreftlegenes forståeleseshorisont – tett på  

pasienten 

I profesjonsforståelsen ligger blant annet begrepet profesjonell autonomi (58). Dette er 

sentralt for leger. En forståelse av profesjonell autonomi er at praksis ikke skal kunne 

pålegges krav utenfra. For leger har profesjonell autonomi betydd at legene har hatt kontroll 

med faglige og etiske standarder, med organisering av medisinsk praksis og med utdanning av 

nye leger (59). Historisk sett ble medisinen utøvet av meget selvstendige leger, Ole Berg sier 

at sykehusene ble organisert som «medikratier», der den enkelte lege hadde en meget 

selvstendig rolle (60). 

Profesjonsetikk er utarbeidet av profesjonene selv, og avspeiler både autonomi og vilje til å 

regulere egen praksis (58). Konsekvensetikk for den enkelte er sentralt i profesjonsetikken. 

Den eldste utgaven av profesjonsetikk vi kjenner er Hippokrates ed (ca 466-377 f.kr.), som 

fortsatt er relevant for leger. I Norge fikk legene etiske regler i 1961. Hensynet til den enkelte 

pasient står sterkt i legeetikken, hensikten er å gi best mulig hjelp til den syke. En utfordring 

med denne etikken er at den sterke vekten på den enkelte pasienten kan medføre ned-

prioritering av andre berørte parter. Legene har imidlertid også et samfunnsoppdrag. Begge 

disse perspektivene er omfattet av de etiske reglene for leger (61). I §1 «En lege skal verne 

menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne 

sin helse og friske til å bevare den». §12 sier blant annet: «En lege skal i sin virksomhet ta 

tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi. Unødig eller overflødig kostbare metoder må ikke 

anvendes.» Reidun Førde skriver at den moderne legerollen stiller store og tilsynelatende 
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motstridende krav til legerollen: legen må både mestre forholdet til den enkelte pasient og 

samtidig til hensyn til viktige samfunnsinteresser. Hun konkluderer med at «profesjonsetikk 

og prioritering ikkje er eld og vatn» (62).  Figur 2 illustrerer ulike prinsipper og aktører den 

enkelte lege må vurdere før han eller hun kan fatte sin beslutning om behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Enkel illustrasjon av ulike prinsipper og aktører som påvirker legens beslutning  

3.2 Myndighetenes forståelseshorisont – 

prioritering og implementering av beslutninger 

Ole Berg skriver «En medisinsk beslutning er aldri bare medisinsk, den er også økonomisk. 

Den gjelder pasientens helse, men den gjelder også, alltid, ressursbruk.» (63). Her kommer 

det økonomisk-administrative perspektivet inn, som legger til grunn at riktig ressursbruk bare 

kan avgjøres fra et helhetlig perspektiv. Ressursbruken til én pasient kan ikke bestemmes 

uavhengig av ressursbruken til andre pasienter. Ressursene er begrensede og må fordeles på 

best mulig måte. Hvilken alternativ anvendelse kan ressursene ha? Denne måten å tenke på 

bygger på utilitarisme eller nytteetikk. Hvilke kriterier som definerer «best mulig fordeling» 

kan diskuteres (64) og vil avhenge av helsetjenestens målsetting. Helseøkonomiske analyser 

beregner ofte kostnad per kvalitetsjusterte leveår (QALY). Økonomisk tankegang vil være å 

finne den fordelingen av ressurser som gir flest mulig QALYs. 

Prioritering kan sees på som en prosess som leder til en beslutning. Daniels og Sabin (1) 

hevder at det er rimelig med uenighet i denne typen diskusjoner og beslutninger. De 

vektlegger derfor at prosedyrene som følges blir viktige for at beslutningene skal oppfattes 

som legitime. Daniels og Sabin har utviklet et etisk rammeverk for prioriteringsprosedyrer 

som kalles «Accountability for reasonableness,» eller på norsk: «Ansvar for rimelige 

beslutninger». Dette rammeverket er godt akseptert og har fått innflytelse på 
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prioriteringsarbeidet i mange land. Sentralt i rammeverket er fire betingelser som må 

oppfylles for at prioriteringsprosessen blir legitim: åpenhet, relevans, klageadgang og 

regulering. 

Med tiden har sykehusene utviklet seg til komplekse organisasjoner. De er preget av 

spesialisering, teamarbeid, standardisering og økende ekstern styring og kontroll. Andre 

profesjoner enn leger, deriblant økonomer, har fått større innflytelse på styring av og 

beslutninger i helsetjenesten. På veien fra beslutningsforum til pasienten møter restriksjonene 

ulike profesjoner og profesjonsutøvere i ulike roller, for eksempel leder eller ikke-leder. 

Norheim-utvalget (13) drøfter prioritering i to ulike perspektiv: ledelsesnivå og klinisk nivå. 

Beslutningene tas fra ulike forståelseshorisonter, noe som gir bakgrunn for spenninger og 

uenigheter. På ledelsesnivået prioriteres det uten at beslutningstagerne møter den enkelte 

pasient, og beslutningene gjelder på gruppenivå. På klinisk nivå gjelder prioriteringene 

enkeltindivider og den som fatter beslutninger kjenner den det besluttes for.  

Helsemyndighetene og ledelsen i RHF’ene ønsker og forventer at de restriktive beslutningene 

skal gjennomføres i klinikken. Beslutningene må med andre ord implementeres gjennom flere 

nivåer i en linjeorganisasjon. De nasjonale retningslinjene er et verktøy for å få dette til. To 

nye studier gir nyttig teoretisk bakgrunn og har stor overføringsverdi til min studie. 

Humphries og medarbeidere har i en systematisk oppsummering funnet fram til faktorer som 

hemmer eller fremmer at ledere i helsetjenesten baserer sine beslutninger på forskning (65). 

De finner fem viktige områder: informasjon, organisasjonens struktur og kultur, individuelle 

faktorer og interaksjon mellom forskere og klinikere. Richter-Sundberg og medarbeidere har i 

en kvalitativ studie funnet faktorer som i prosessen med å utvikle retningslinjer blir vurdert å 

være viktige for senere god implementering (66). Fire tema ble identifisert: Konsensus om 

hensikten, formalisert prosedyre for arbeidet, systematisk og aktiv involvering av 

interessenter og åpenhet og transparens i arbeidet. 
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4 Metode 

4.1 Valg av metodisk tilnærming 

Målet med denne studien var å få vite mer om kreftlegers erfaringer med restriksjoner i bruk 

av nye og dyre kreftlegemidler. Dette er problemstillinger som ikke enkelt lar seg kvantifisere 

eller telle, og en kvalitativ tilnærming ble derfor valgt.  Kirsti Malterud skriver om kvalitative 

metoder: «Målet er å utforske meningsinnholdet i sosiale fenomener, slik det oppleves for de 

involverte selv i deres naturlige sammenheng» (54). I denne studien ble det gjort et litteratur-

søk og semistrukturerte eliteintervjuer. Intervjuene ble basert på en intervjuguide, og det ble 

brukt en aktiv intervjuteknikk. Utvalget ble rekruttert strategisk etter snøballmetoden.  

4.2 Litteratur 

For en masteroppgave som denne, kan mange ulike typer litteratur være relevant for å sette 

den inn i en større sammenheng. Oppgaven har derfor ulike typer referanser: web-sider, 

avisartikler, offentlige utredninger og vitenskapelige studier. Litteratur for den teoretiske 

bakgrunnen gjøres rede for i kapittelet om teori. Litteratur om kvalitativ metode har jeg fått på 

metodekursene i tilknytning til masterstudiet og fra veileder. De fleste kildene refereres der 

det er aktuelt og ikke i dette avsnittet, kapittel 8 gir fullstendig litteraturliste.  

Det ble i forbindelse med studien søkt etter relevante vitenskapelige artikler, primært 

kvalitative studier hvor informantene var kreftleger og bakgrunnen var prioritering.  Dette 

viste seg å være overraskende vanskelig å finne, og jeg fant ingen relevante systematiske 

oppsummeringer. Det ble først søkt systematisk i databasen PubMed.  Jeg brukte ulike 

relevante emneord som «health care rationing» og «cancer», men det resulterte ikke i noen 

systematiske oppsummeringer eller relevante artikler. En annen strategi måtte derfor brukes. 

En svensk prioriteringsforsker gjorde meg kjent med en studie fra England som kunne være 

relevant (67). Ved hjelp av bibliotekar Marte Ødegård på medisinsk bibliotek ved 

Universitetet i Oslo ble det gjort noen «håndsøk» i ulike databaser, blant annet basert på 

emneord fra denne artikkelen. På denne måten fant jeg en håndfull relevante studier fra ulike 

land: 
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I Norge er det gjort noen kvalitative studier som er relevante, der man har studert 

allmennlegers syn på retningslinjer og helseøkonomi (68, 69). I England har man studert 

prioriteringsbeslutninger hovedsakelig sett i et brukerperspektiv med kvalitative metoder (70). 

Pasientene har enten sykelig overvekt eller brystkreft. I Canada har man studert hvordan 

prioriteringsbeslutninger påvirker kreftlegenes praksis, med både kvalitative og kvantitative 

metoder (71). En studie fra USA vurderte kreftlegers syn på kostnader og effekt av nye 

kreftlegemidler (72). 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Samtykke  

Alle informantene fikk tilsendt et informasjonsskriv og et samtykkeskjema før intervjuet (Se 

vedlegg 1). De fikk ikke tilsendt intervjuguiden. Informantene ble tilbudt å godkjenne 

eventuelle sitater. Samtlige signerte samtykkeskjemaet, og ble informert om at de kunne 

trekke seg fra prosjektet når som helst i forløpet. Informantene skal være «så anonyme som 

mulig», og deres kjønn eller arbeidsplass vil ikke bli omtalt i analysen.  

4.3.2 Utvalg og utvalgsstrategi 

Utvalget i studien består av 12 informanter. Informantene er alle kreftleger og overleger. 

Begge kjønn og alle RHF er representert. Noen informanter arbeider ved store sykehus og 

høyspesialiserte seksjoner, mens andre arbeider mindre sykehus med kreftavdelinger med 

lavere grad av spesialisering. 

I kvalitative metoder velger man ikke et representativt utvalg, man velger utvalget strategisk. 

Det utvalget som gjøres vil ha stor betydning for resultatene, og det er viktig at det redegjøres 

for hvilke tanker som ligger bak, og hvilke pragmatiske hensyn man har måttet ta. Det finnes 

en rekke kriterier man kan bruke for å velge ut informanter (73). Målet er å finne ut mest 

mulig om den problemstillingen man studerer, det gjelder derfor å få til et utvalg som kan gi 

maksimal variasjon. Dette er viktigere enn å ha et predefinert antall informanter. Malterud 

skriver likevel at det ofte er 10-25 informanter i kvalitative studier (54).  

Jeg var primært interessert i kreftlegenes erfaringer fra møter med pasientene, men jeg ville 

også drøfte erfaringer med systemet for beslutningene. Kreftleger i overlegestillinger som har 
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lang klinisk erfaring var derfor gode informanter. Jeg ønsket at alle de fire RHF’ene ble 

representert i studien. For å få med informasjon fra de to mest aktuelle kreftformene ville jeg 

inkludere kreftleger som behandler bryst og/eller prostatapasienter. Jeg ønsket i utgangs-

punktet å inkludere inntil 10-12 informanter, som arbeidet ved både store og små 

kreftavdelinger. Dette fordi leger ved mindre kreftavdelinger behandler pasienter med ulike 

kreftformer, og kanskje ville ha litt andre erfaringer enn de som arbeider ved meget 

spesialiserte avdelinger på store universitetssykehus. Av praktiske hensyn ønsket jeg å velge 

sykehus som ikke innebar for mye reisetid.  

I forkant av studien snakket jeg med Åse Skår som er kreftlege og som arbeider på 

Kunnskapssenteret. Hun hadde mange forslag til personer jeg kunne kontakte. Jeg kontaktet 

videre Anne Hafstad i Helsedirektoratet som er sentral i direktoratets arbeid på kreftområdet. 

Hun hadde også mange innspill. De første klinikerne jeg kontaktet var sentrale i fagmiljøene 

på ulike måter. De var meget velvillige til å stille opp, og hadde også forslag til hvem jeg 

burde rekruttere. Denne metoden å rekruttere på kalles snøballmetoden. De fleste jeg 

kontaktet svarte raskt og var velvillige til å delta. Jeg opplevde imidlertid at en mulig 

informant på et lite sykehus ikke svarte på min henvendelse til tross for flere purringer.  

4.3.3 Forskningsintervju 

Semistrukturert intervju, eller forskningsintervju, er en vanlig metode i kvalitativ forskning. 

Intervjudata kan samles inn ved individuelle- eller gruppeintervjuer. Hensikten er å 

framskaffe ny kunnskap og å forstå verden sett fra intervjupersonenes side (74). Forskeren 

bruker åpne spørsmål, og intervjuene kan baseres på en intervjuguide. Metoden egner seg for 

fordypning, ettertanke og trygghet (75). Forskeren har en viktig rolle og kunnskapen skapes i 

samspillet mellom forsker og informant.  

En intervjuguide kan ses på som et manuskript for å gi intervjuet struktur (74). Denne 

strukturen kan være mer eller mindre stram. Jeg hadde utarbeidet en intervjuguide med 

hovedtema og forslag til spørsmål (Se vedlegg 2). Guiden hadde en struktur med innledende, 

enkle spørsmål før de mer utfordrende temaene ble tatt opp (74, 76).  Guiden var todelt. Først 

snakket vi om kreftlegens erfaringer fra pasientmøtene, hovedtema var hvordan de restriktive 

beslutningene opplevdes i klinikken. Deretter snakket vi om deres syn på helsemyndighetene; 

om prioritering, helseøkonomi, private aktører, beslutningsforum og implementering. Disse 

hovedtemaene har forankring i det teoretiske rammeverket for oppgaven (Se kapittel 3). 
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Informantene i studien er erfarne overleger. De er eksperter innenfor sitt fagområde, med lang 

erfaring og høye stillinger. Disse intervjuene kan dermed karakteriseres som eliteintervjuer. 

Dette innebærer både særskilte utfordringer og muligheter. Kvale og Brinkmann skriver at 

intervjueren for å oppnå symmetri i intervjusituasjonen bør ha god innsikt i tematikken og 

mestre fagspråket. Samtidig kan informantene utfordres mer, noe som kan gi ny innsikt (74). 

Andersen skriver at aktiv informantintervjuing innebærer at forskeren prøver ut både egne og 

informantens forutsetninger (77).  

4.3.4 Gjennomføring 

Det finnes mange teknikker for å gjennomføre semistrukturerte intervjuer. Jeg ønsket å få 

informantene til å fortelle mest mulig, og hadde nytte av å lese artiklene til Leech (76) og 

Spradley (78). Det er viktig at informantene føler seg vel, at de føler at forskeren lytter, er 

interessert og har innsikt. Spørsmålene bør være åpne.  

Intervjuene ble, med ett unntak, foretatt på informantens arbeidsplass. Ikke alle hadde egnet 

kontorplass, da brukte vi som oftest møterom, men ett intervju ble foretatt i et trapperom. En 

informant kom til min arbeidsplass i forbindelse med et møte.  

Intervjuguiden ble konsultert underveis i intervjuene, men ikke fulgt slavisk. I noen intervjuer 

var det nesten ikke nødvendig å stille spørsmål, mens andre ganger måtte guiden brukes mer 

aktivt. Intervjuene tok mellom 30 og 60 minutter, og det var veldig ulikt hvor mye de utdypet 

svarene. For å få informantene til å snakke mer om sine kliniske erfaringer ble de første 

spørsmålene i intervjuguiden justert noe etter det første intervjuet.  

Alle intervjuene ble tatt opp som lydfiler med iPhone. Det at samtalene ble tatt opp gjorde det 

enklere for meg å lytte aktivt, følge med i samtalen og stille oppfølgende spørsmål. Det ville 

ikke vært mulig for meg å skulle notere fortløpende og samtidig følge med på samtalen på en 

naturlig og aktiv måte. Lydfilene ble etter intervjuene overført til Kunnskapssenteretes server, 

og i tillegg lagret jeg back-up på ekstern (innelåst) minnepinne. Jeg informerte om dette i 

informasjonsskrivet, og det var uproblematisk for informantene.  
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4.3.5 Transkripsjon og analyse 

Transkripsjon innebærer å overføre dataene fra muntlig til skriftlig form, for å gjøre dem 

bedre egnet for analyse. Dette er en tidkrevende prosess. Transkripsjon kan gjøres på ulike 

måter, og vil også variere fra person til person (74). Ofte brukes assistenter til å transkribere, 

men Malterud anbefaler at forskeren gjør det selv (54). Det er også ulike tradisjoner på om alt 

eller kun viktige deler av intervjuene skal transkriberes. Jeg har transkribere alt data-

materialet selv, på en pragmatisk måte. Med det mener jeg at noe stoff som ikke inneholdt 

viktig informasjon, slik som introduksjon eller annet fyllstoff, ikke ble transkribert. Jeg har 

også valgt å skrive teksten om til en forholdsvis skriftliggjort språkform, og lage hele 

setninger og avsnitt der informantene bruker litt tid på å formulere seg. All dialekt er gjort om 

til nokså standardisert bokmål, for å ivareta informantenes anonymitet. Transkriberingen ble 

utført så fort som mulig etter hvert intervju. Dette var nyttig for å vurdere og forbedre min 

egen innsats som intervjuer, og for å finne tema som kunne forfølges ytterligere i senere 

intervjuer.  

Kvale og Brinkman (74) advarer mot å tenke på intervjuene som transkripsjoner. 

Transkripsjonen er bare en mellomstasjon på veien fra de muntlige dialogene til en tekst som 

er ment for et allment publikum, som ikke var tilstede på intervjuene. De oppfordrer forskeren 

til å analysere det informantene fortalte på en måte som beriker og utdyper meningen med det 

de sa. Det finnes ulike teknikker for å analysere kvalitative datasett. Malterud (54) beskriver 

tre ulike tilnærminger for kvalitativ analyse: 1) forskeren utkrystalliserer det som oppfattes 

som vesentlig, 2) datastyrt analyse og 3) teoristyrt analyse. Jeg har brukt en teoristyrt 

tilnærming i analysen av intervjuene. Med dette menes at tekstene (transkripsjonene) sorteres 

i henhold til kategorier som baseres på den relevante teorien. En kritikk mot denne metoden er 

at teorien kan bli til hinder for å oppdage nye perspektiver, dette har jeg prøvd å være bevisst 

på.  

I prosessen med å analysere dataene ble de kategorisert og omstrukturert flere ganger i 

henhold til de teoretiske perspektivene. Til slutt endte jeg opp med fire hovedkategorier: 

kreftlegenes forståelseshorisont – tett på pasienten, prioritering, private aktører og 

implementering av beslutninger. Sitatene fra hvert intervju ble plassert sammen i de ulike 

kategoriene. Sitater fra intervjuene utgjør viktige deler av resultatene i studien, og gir leseren 

mulighet til selv å se hva som ble sagt, vurdere mine tolkninger og eventuelt gjøre egne 

tolkninger. Men det var mye rådata, og ikke alle sitatene kunne være med i oppgaven. 
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Malterud skriver at vi skal gjenfortelle en sum av historier basert på data fra hele materialet 

(54). I resultatdelen har jeg valgt ut typiske og avvikende sitater for å få vist fram mangfoldet. 

Det er forsøkt gjort på en måte som gir en leservennlig tekst samtidig som funnene står 

tydelig fram. Jeg har forsøkt å gjengi det informantene fortalte meg så nøyaktig som mulig, 

men har måttet gjøre et utvalg av sitater som belyser forskningsspørsmålene på best mulig 

måte. Informantene fikk tilbud om å lese gjennom sitatene, og omtrent halvparten av dem 

ønsket det. De fikk tilsendt en id-kode og en fil med resultater, hvor sitatene fortsatt hadde id-

merking. Dette ga meg mulighet for en ekstra sjekk av sitatene, noe som var nyttig. En 

informant hadde kommentarer. 

4.4 Formell godkjenning 

Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD) har vurdert prosjektet som meldepliktig 

etter personopplysningsloven § 31 (prosjektnummer 41815). Den beskrevne framgangsmåten 

for behandling av personopplysninger var akseptabel, og prosjektet mottok godkjenning 9. 

februar 2015. 

 



25 

 

5 Resultater 

Resultatene i oppgaven blir presentert i fire hovedkategorier: kreftlegenes forståelseshorisont-

tett på pasienten, prioritering, private aktører og implementering av beslutninger.  Helheten 

viser kompleksiteten kreftlegene må forholde seg til, slik det er illustrert i Figur 2 på side 17. 

Sitatene er skrevet i kursiv. 

5.1 Kreftlegenes forståelshorisont – tett på 

pasienten 

Jeg fant at informantene i varierende grad opplevde restriksjonene som problematiske. En 

informant sier «Ikke sånn daglig, det synes jeg ikke.», mens en annen sier «Definitivt. Dels 

ved at jeg ikke kan gi medikamenter jeg ville gitt, og dels ved at jeg inkluderer pasienter i 

studier for å få tilgang til medikamentene, i stedet for bare å forskrive de.» En informant 

opplevde at pasientene forventet spesifikke legemidler. «Det påvirker på den måten at det er 

en del pasienter som har hørt om nye midler. Alltid vanskelig å forklare at det er kostnader 

som står bak.» 

Informantene understreket at generelt er kvaliteten på den offentlige kreftbehandlingen meget 

god, men at det disse nye restriksjonene utfordrer kvaliteten på tjenestene. Hvor stor 

utfordringen er vurderes ulikt, en informant formulerer seg slik: «Ja, de fleste pasienter får 

den behandlingen de trenger, det tror jeg vi kan si ganske sikkert. Men det er noen pasienter 

som kunne egnet seg for Jevtana/Kabacitaxel som ikke får det. Det har vi. I den ideelle 

virkeligheten burde de ha fått. Det er det ingen tvil om. Men hva de ville oppnådd med det vet 

vi jo ikke. Det er på ingen måte livreddende behandling.» En informant sier «Jeg har vært 

vant til å svare pasientene mine når de spør: ja, dere får den beste behandlingen som er å få i 

verden. Det kan jeg ikke si lenger.» Flere informanter opplever at pasientene har mistet troen 

på den offentlige helsetjenesten. En forteller «Og ofte sier de: kan jeg stole på deg? Jeg vet 

jeg ikke får den beste behandlingen.»  Det er klare oppfatninger av hvor ansvaret ligger: 

«Myndighetene aksepterer at pasientene får dårligere behandling enn det fagmiljøet mener er 

det optimale.»  

Det virker som om de fleste informerer aktuelle pasienter om at det finnes legemidler de ikke 

kan få ved det offentlige sykehuset, at det er økonomiske hensyn som er lagt til grunn og at 
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det finnes et privat alternativ i Oslo (Aleris). Noen forteller at de synes det er vanskelig å gi 

denne informasjonen, mens andre synes det er greit.  

«Jeg må informere pasientene om at jeg har en behandling som kanskje kunne vært 

nyttig for deg. Den gir behandlingsgevinst så og så lang tid, men du får den ikke i det 

offentlige, du må eventuelt velge å gå til det private. Det er alltid utfordrende å fortelle, men 

jeg har ingen problemer med å fortelle det. Norge har sagt, denne har du mulighet til å få, 

men det offentlige vil ikke betale for den.» 

«Jeg synes det var fryktelig vanskelig. Jeg synes det er en veldig vond situasjon å 

være i, vi har diskutert i avdelingen hvordan vi skal håndtere det at det finnes medikamenter 

man kan få administrert privat, men ikke i det offentlige. Om man skulle gi informasjon om 

det i det hele tatt, eller ikke. Det har vi kommet fram til at det må vi, men jeg synes det er 

vanskelig. For jeg vet at det da er mange pasienter som vil endevende sitt liv, i forhold til 

økonomi, for å se om de har anledning til å betale for dette privat. Det koster mange hundre 

tusen for veldig lite behandling. Jeg synes det er hjerteskjærende.» 

En informant velger i enkelte situasjoner å ikke informere pasientene. Pasienter som har 

kommet langt i sykdomsforløpet er et eksempel på dette. 

«Vi har første, andre, tredje og av og til fjerde linje [behandling]. Og når vi har 

kommet dit, om ikke pasientene i veldig stor grad etterspør Jevtana selv, eller spør på en sånn 

måte at vi må snakke om det, så er det ikke å fristende å si at: ja vi har en medisin her, men 

den kan vi ikke bruke. Men samtidig, blir det snakk om det så.. men har vi alternativer så 

setter vi det inn i stedet.» 

Flere reflekterer over hva som er riktig å gjøre både utfra etiske og juridiske vurderinger. 

Dette oppleves kanskje særlig vanskelig overfor pasienter som legen tror ikke har god 

økonomi. Men har pasienten rett til å få denne informasjonen uansett? «Vårt etiske problem er 

jo hvis det er stoffer som vi ikke kan ta i bruk, som vi vet kunne hatt effekt hos den pasienten, 

er: har vi informasjonsplikt? Til å si noe om dette. Hvis det er en pasient som åpenbart ikke 

har råd til å betale dette selv, har vi plikt til å si det eller skal vi ikke si det?» 

 

Informantene forteller at noen pasienter blir fortvilede eller oppgitte når de får informasjon 

om at det finnes legemidler som de ikke kan få på sykehuset, mens andre pasienter har 

forståelse for restriksjonene.  
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«Stort sett så er det fortvilelse. Hvert fall blant de yngste. Så har vi pasienter som 

sier at det er helt greit. Det er ofte de eldste. Der har jeg ofte en slik dialog at vi avslutter 

lenge før verktøykassa er oppbrukt.»  

«Pasientene blir kjempesure og irriterte, typisk at ikke de gidder og betale for dette 

her… Veldig stor frustrasjon hos pasienter. Det skjønner jeg godt.» 

«Men trønderpasienter er sindige og rolige og sier ja til det som doktoren sier, stort 

sett. Det kan nok være litt annerledes på Oslo vest, men stort sett så slår de seg til ro med det 

som vi anbefaler.» 

Det er ofte diskutert hvilken effekt et legemiddel bør ha, for eksempel i forlenget levetid, for 

at det skal tas i bruk og finansieres av det offentlige. De fleste informantene mente at effekter 

på få måneder kan ha stor betydning for den det gjelder, og at man forlenger overlevelsen ved 

å behandle med en sekvens av legemidler. Samtidig er de tydelige på at legemidler som gir 

svært kort forlengelse av overlevelse ikke har noen plass i klinikken.  En informant forteller: 

«Innen onkologien så er det byggesten på byggesten. En gevinst på 3-4 måneder i 

median survival er en solid gevinst i onkologisk sammenheng. Og Perjeta har faktisk 16 

måneder. Så der er det et svært sprik. Men vi har mange studier som viser effekter på 6-8 

uker, det er kanskje ikke klinisk relevant. Men straks det kommer opp i 3-4 måneder så er det 

relevant i en klinisk sammenheng.» 

Informantene var også opptatte av at studiene rapporterer median effekter, og at det er lite 

overførbart til en enkelt pasient. Noen pasienter har mye lengre effekt enn median-

observasjonen, og noen naturlig nok kortere.  

 

Informantene gir uttrykk for at nærheten til den enkelte pasient gjør det vanskelig å 

gjennomføre restriksjoner begrunnet i økonomiske forhold, selv om man i et mer overordnet 

perspektiv har forståelse for at det må prioriteres. En informant formulerer det slik: «Det er 

klart at vi må prioritere, men når du sitter der med pasienten, da er det ikke så lett. Jeg 

merker at jeg ønsker ikke å forholde meg til det, til ting jeg har tro på.»  

 

En informant reflekterer over disse ulike perspektivene og understreker betydningen av at 

politikerne må sette rammer. «Alt henger sammen. Jeg skjønner at man som enkeltmenneske 

ikke kan tenke sånn eller som interesseorganisasjon. Og kanskje at vi som fagfolk ikke alltid 

heller kan tenke sånn. Derfor er det jo ekstremt viktig at vi har folk som kan tenke helhetlig, 
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politikerne våre, de må sette rammer. Det er nok mye enklere for dem å se på grupper. Det er 

håpløst om enkeltsaker skal vippe. Jeg skjønner jo at hvis det kommer en mor med det lille 

barnet sitt på armen og helseministeren må møte opp, så blir det for nært. Men det er jo den 

situasjonen vi står i. Vi blir delvis litt inhabile av det, tenker jeg.» 

 

En tilgrensende problemstilling, som kom opp i flere av intervjuene, er om leger skal tenke på 

hva en behandling koster. En informant fortalte «Det blir jo sagt [av andre leger] at vi som 

doktorer ikke skal tenke pris, men vi har jo også et samfunnsansvar. Så jeg synes det er rart at 

vi ikke skal gjøre det.» En måte å være kostnadsbevisst på er å være restriktiv med hvilke 

pasienter som får kostbar behandling, for eksempel ut fra prognose, alder eller andre 

tilleggssykdommer, som demens. En informant fortalte at det var uenighet om dette blant 

kollegaene. «Vi har hatt heftige diskusjoner i kollegiet. Jeg har reagert på at man har valgt å 

starte opp behandling med helt nye medikamenter på personer i høy alder med betydelig 

komorbiditet.» En informant ga uttrykk for et annet syn: «Noen av de nye og dyre er så milde 

at du kan bare la dem rulle og bremse sykdomsakselerasjonen.» 

De fleste, men ikke alle, informantene forteller at priser og kostnader blir diskutert i 

fagmiljøene. «Ja, det gjør vi jo. Men vi må forholde oss til de beslutningene som gjøres. Nå er 

det jo slik at mange av disse moderne målrettede medikamentene koster kanskje en tusenlapp 

om dagen, 30-40 tusen i måneden. Og det er en pris som er godt akseptert fra myndighetenes 

side. Det synes en kliniker også. Men kommer det opp imot 100 000 kroner måneden, så er 

det mye penger. Men vi har noen stoffer som koster bort imot det, som har fått en 

godkjenning.» På et annet sykehus, derimot, snakkes det lite om kostnader: «Vi snakker lite 

om kostnader.»  

 

Informantene er opptatte av sitt fag og fagutvikling. De skiller skarpt mellom fag og økonomi. 

Her er et eksempel på det: «ASCO skriver akkurat det samme som oss [Anbefaler Perjeta]. 

Det er ingen i den faglige verden som sier noe annet.» En annen sier: «Retningslinjene er blitt 

overkjørt, det er ikke nødvendigvis faglige retningslinjer. Det faglige har blitt overkjørt av 

helseøkonomien, og det undergraver retningslinjene helt.» 

 

Flere av informantene har vært eller er med på å utvikle de nasjonale retningslinjene. Dette 

har de blandede erfaringer med. Det har åpenbart vært stor uenighet om hvordan faglige og 

økonomiske hensyn skal framstilles, noe som illustrerer det skarpe skillet mellom fag og 
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økonomi. Det har også vært et problem at retningslinjene har blitt for sjeldent oppdatert, men 

dette er bedret nå. 

«For å kalle det det: den faglige anbefalingen er fagfolkenes intellektuelle eiendom, 

litt svulstig ord, og det står for vår regning, og så står beslutningen som sådan for det 

offentliges regning. Da er det helt uproblematisk. Men det var mye kjekling før vi fikk det 

slik.» 

«Er med på å lage dem. Ja, nå er prosessen kontinuerlig. Før var de håpløst 

utdatert. Det er en diskrepans når det gjelder brystkreftbehandlingen. Mellom det fagmiljøene 

og beslutningsforum sier er standard. Det synes jeg er greit så lenge det kommer klart fram 

hvem som sier hva.» 

5.2 Prioritering 

Alle informantene var prinsipielt enige i at det må prioriteres, og at ressursene skal deles 

mellom ulike sektorer i samfunnet. En formulerte seg slik: «Det er klart at vi skulle gjerne 

hatt utømmelige ressurser til våre pasienter og kunne tilbudt all behandling. Det mener jeg 

oppriktig. Men jeg forstår også at våre tjenester inngår som en del av en helhet. Det fins 

trafikk og barnehager etc. Jeg er sterk tilhenger av at vi må prioritere.»  

 

En informant reflekterte over at det er lettere å gi generell støtte til behovet for prioritering 

enn å akseptere at ens eget fagområde blir utsatt for restriksjoner. «At vi har et helsestell som 

skal være likt for alle og at det er en viss mengde penger i omløp. Det tror jeg nok de fleste av 

oss er enige i, men vi har litt vondt for å være enige i det når det gjelder vårt felt.» En annen 

mente at nye behandlingsmuligheter kunne dekkes av budsjettet fra andre samfunnsområder. 

«Jeg mener at når det kommer nye behandlingsmuligheter må man se på hele 

samfunnsbudsjettet.» 

 

Flere ga uttrykk for at det er vanskelig at mange andre land allerede har tatt legemidlene i 

bruk.  Et eksempel er: «Vi er nødt til å prioritere. Det er klart at vi må det. Men vi sitter og 

føler at vi er den siste gruppen i klassen som tar i bruk nye medisiner i Europa.» En 

informant nevnte størrelsen på byråkratiet som en prioriteringsutfordring. 

Informantene kjente i større eller mindre grad til de eksisterende kriteriene. Det virket som 

om de samlet seg om alvorlighet og effekt, men ikke støttet opp om kravet om 
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kostnadseffektivitet. Mange uttrykte skepsis til effektstørrelsen QALY. Disse to sitatene 

illustrerer dette: 

«Denne triaden av alvorlighet, effekt og kostnad. Når det gjelder Perjeta, så 

oppfyller den jo alvorlighet og effekt til tusen, men de er ikke i stand til å skille ut det.» 

«Jeg er enig i at det skal være alvorlig for den enkelte og gjerne for samfunnet også. 

Det er på en måte det letteste kriteriet, kan man dø, men i den grad det skaper fortvilelse og 

bekymring, så er det jo ikke alltid så lett, for eksempel barnløshet. Det med effekt, det er vi 

helt enige om. Er det ikke effektivt har det ikke noe her å gjøre. Diskusjonen kommer på dette 

med kostnads-effektivitet. Der er det masse regneeksempler som vi har snakket om. Og vi som 

behandler gamle og unge, alvorlig syke og døende, folk med kort forventet levetid, vi blir ikke 

alltid tatt nok hensyn til.» 

En informant var skeptisk til den praktiske nytten av prioriteringskriteriene «De tre kriteriene 

er Lønning sine kriterier. Når det gjelder offentlige helsevesen, alvorlig først og er det 

kjempedyrt så må vi vurdere. Så overskriftene er opplagte, ikke noe å diskutere. Problemet er 

at det er teoretiske rammeverk, men om det hjelper oss i helt konkrete valg, det er jeg skeptisk 

til.» 

Mange hadde fått med seg diskusjonene rundt Norheim-utredingen, og var også opptatt av 

alder som kriterium. En informant sier dette om prioriteringskriterier: 

«Effekt er selvfølgelig vesentlig. Alvorlighet er også viktig å få med seg. Om det står 

mellom liv og død eller å leve som kronisk syk. Kommer dette med kronisk syke inn i 

alvorlighets-begrepet? Så er det dette: hva er kostnadseffektivt? Kanskje er ikke QALY det 

beste målet vi har. Det faller i stor grad bedre ut for unge enn eldre pasientgrupper. Eldre 

kommer tapende ut nesten uansett, de vil aldri kunne oppnå så mange års gevinst på det. Men 

livskvaliteten den tiden de lever kan være vel så viktig. Og kanskje også kostnadsbesparende. 

Alder må være et veldig forsiktig kriterium. En del av den onkologiske behandlingen vi gir i 

metastatisk setting er lindrende. Det er en god behandling for å ta hånd om symptomer og 

plager som pasientene har, og som uten behandling ville gjort dem pleietrengende.» 

Informantene syntes grenseverdidiskusjonen er vanskelig. Noen avviste problematikken helt, 

andre var opptatte av usikkerheten i QALY-beregninger, men andre igjen mente at det bør 

være en grenseverdi – men at en slik grense er vanskelig å konkretisere.  
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«Nei, ikke noen god ide. QALY er høyst diskutabelt. Så grenseverdi for QALY ikke 

noen god ide. QALY er så teoretisk, ikke egnet for offentlige beslutninger. Ingen skjønner hva 

det er, bortsett fra helseøkonomene. Grenseverdi også uklokt i forhold til 

legemiddelindustrien, den vil legge seg tett opptil. Grenseverdi blir for unyansert.» 

«Det er vanskelig. England har satt en pris, men de har også et drug fund som alle 

kan søke på. Det er politisk vanskelig å sette pris på et menneskeliv. Og man kan stille store 

spørsmålstegn til hvordan man regner ut prisen på et leveår. Det er ingen ordentlig sannhet, 

man får et intervall. Det kan være 700 000, men det kan også være 1.8 millioner for et 

preparat. Det er veldig usikre estimater, det har ikke kommet tydelig fram. Grunnlaget for 

QALY-beregninger er heller ikke store studier. Det er ikke tatt på norsk befolkning. Man må 

stille spørsmålstegn ved det.» 

«Blir prisen mange millioner kroner per år for en pasient, så et eller annet sted 

kommer det en grense inn. Man kan ikke si at det offentlige skal betale det. Det skjønner 

onkologer også.» 

Jeg forsøkte å få informantene til å reflektere rundt alternativbruk av ressursene. Flere avviste 

hele problemstillingen, dette begrunnet med at Norge bruker mindre på kreftområdet enn 

andre land eller at ressursene til helse ikke er begrenset. 

«Vi bruker ikke mye på kreftpasienter i Norge. Prisene på det andre øker mer, og det 

aller meste går til personalkostnader. Det vet vi jo. Det er ikke gjort noe forsøk på å 

sammenlikne ulike diagnoseområder. Kreftområdet og reuma for eksempel. Av en eller annen 

grunn så ligger vi på topp i forbruk (for reuma) både i Europa og Norden, mens (for kreft) 

ligger Norge på bunn. Så kan man jo spørre om midler mot kolesterolemi, blodtrykk hos 80 

åringer – er det verdt kostnadene?» 

Andre vurderte problemstillingen, men som kreftleger er det vanskelig å akseptere mindre 

ressurser til «sine» pasienter. 

«Vanskelig spørsmål. Jeg kan ikke blinke ut noen andre grupper som burde 

prioriteres opp på bekostning av kreftpasienter. Der har jeg ingen gode forslag.» 

«Jeg jobber med kreftpasienter. Jeg synes det er vanskelig å sette pasienter opp mot 

hverandre.» 
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Noen få informanter var åpne for at andre områder kanskje burde få større andel av 

ressursene. 

«Jeg tenker også at vi som onkologer må være edruelige i forhold til hvilke del av 

kaken vi skal ta av et stort fellesskap. Det er andre kronikere også, som fort kan tape i denne 

kampen. Jeg tenker jo at satt opp mot andre grupper som er svakere stilt synes noen kanskje 

at det er greit at kreftmedisinen får et større fokus på seg.» 

«Jeg kan ikke være så egoistisk som kreftlege å si at den her behandlingen skal 

innføres når den koster to millioner kroner per vunnet leveår. Hvor kunne man ellers brukt de 

pengene i helsevesenet? Bare se på eldreomsorgen, det er et godt svar. Og sikkert, til tross for 

mye satsing, rus og psykiatri. Kronikere generelt.» 

«Prioriteringsdebatten er viktig. Hvordan vi fordeler ressursene våre. Jeg synes ikke 

nødvendigvis det er gitt at vi skal bruke ekstremt mye penger på dyre kreftmedisiner. Det er jo 

litt som å skite i eget reir, men jeg mener jo det.» 

Informantene hadde generelt mye å si om beslutningsforum. De ønsket først og fremst at 

beslutningsforum hadde hatt større kontakt med fagmiljøene. Her er to sitater som viser dette: 

«Beslutningsforum søker ikke kontakt med fagmiljøene. Det synes jeg de burde. … 

Da kan man i større grad skille ut det som er vesentlig å få gjennom, og det som er mindre 

vesentlig.» 

«Jeg tror det er viktig å få inn fagpersoner når man skal gjøre vurderinger. 

Fagkunnskapen varierer veldig, også i beslutningsforum. Der sitter det administrerende 

direktører, det er ingen bestemt fagbakgrunn de må ha. Det er en onkolog som er fagdirektør 

i helse-vest, men han har ikke full kunnskap om faget. Det er mange år siden han behandlet 

pasienter.» 

Mange mente at systemet for innføring av nye metoder ikke er nøytralt mellom kreft og andre 

områder eller mellom legemidler og andre intervensjoner. 

«Vi vet jo at det koster penger, vi synes vel at det har vært et overfokus på nye dyre 

kreftmedisiner. De utgjør kanskje 7 % av et alminnelig sykehusbudsjett. Vi vet jo at det koster 

mye å utvikle nye medikamenter. Jeg personlig tenker at det er mange andre medisinske 

behandlingsmetoder som innføres som er mye mer kostbare som det ikke stilles et kritisk 

søkelys på i det hele tatt. Både med tanke på operative nye prosedyrer, nye typer 

strålebehandlinger. Jeg føler vel at kreftmedisiner som er så godt utprøvet og så gjennomkjørt 
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i kliniske studier, der er det så lett å se hva ting koster. Mens andre ting som implementeres 

med mye mindre kritikk omkring seg kan du ikke hente den informasjonen så lett. Det er en 

side av det.» 

«Kreftområdet har mest data de kan putte inn i modellene sine. Det rammes 

urettferdig. De etterprøver ikke hva en endring i kirurgisk metode fører med seg av 

merkostnader. Det som er av mer teknisk art, det går under radaren.» 

To informanter nevnte innføring av protonterapi som et aktuelt eksempel hvor prioriterings-

prinsippene ikke er lagt til grunn. 

«Det er kanskje andre ting innenfor kreftbehandlingen som man kunne satt et større 

fokus på, kan ikke dy meg for å nevne dette med protonterapi. Vi har en nasjonal plan for 

hvordan protonterapi skal bygges ut, og et estimat for behov som er ganske lite. Behovet er 

der. Men derfra til at vi skal ha 4 enheter, i et lite land som Norge, det stiller jeg meg 

undrende til. Her flyr millioner og milliarder. Dette oppleves som en politisk beslutning, og 

da spiller ikke pengene noen rolle. Kunne vi bruke noen av disse pengene på medikamenter, 

som vi jo vet har en effekt. Sentrene skal jo behandle pasienter hvor det foreløpig ikke er noen 

indikasjon, det skal prøves ut i studier og se. Så kan du si at det må man gjøre med en ny 

behandlingsmetode. Og så er det dessverre slik at protonterapi koster så mange mill og mrd. 

Men skal du sette noe opp mot hverandre, så synes jeg jo at dette er et godt eksempel.» 

«Så er det for meg etisk utfordrende når man nå utformer 4 protonsentre i Norge. Da 

er det plutselig ikke snakk om økonomi. Den vitenskapelige dokumentasjonen på protonterapi 

er meget begrenset. … Alt må måles på samme vekt. Etter min mening.» 

En informant nevnte at det finnes legemidler i bruk som er kostbare, men gir liten effekt. 

Dette opplevdes som urettferdig. «Vi snakker om at det er en del veldig kostbare medisiner 

som allerede er godkjent for bruk, som sannsynligvis er dårligere enn de som det nå blir sagt 

nei til. Det er ikke en rettferdighet i dette systemet.» 

 

Hvem er egentlig best skikket til å ta denne typen beslutninger? Informantene har litt ulike 

syn på dette. Generelt ønsker de større involvering av fageksperter. Flere mener at økonomi 

og budsjettkontroll blir tillagt for stor vekt. En informant er fornøyd med at det er nedfelt en 

praksis, men reflekterer over om de med budsjettansvar er de rette beslutningstakerne: 
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«Ja, jeg er jo ekstremt fornøyd med at man bestemte seg for en modell i hvert fall. 

Det har vært for tungrodd og tilfeldig. Men nå er det de som har fått ansvaret som tar 

avgjørelsene. Så kan man jo diskutere om det er de som har budsjettansvaret som skal ta 

disse avgjørelsene. Jeg tenker at de har jo sine fagfolk på en måte som kommer med 

anbefalingene. De setter seg jo ikke inn i alle detaljene. De sitter jo egentlig bare med den 

siste biten av avgjørelsen. Hvorfor ikke dem, som en annen komite?» 

Andre er mer kritiske til sammensetningen av beslutningsforum, et sitat som viser dette:  

«Synes de virker litt strenge. De som sitter der har for mye økonomisk ansvar for 

sine foretak, slik at økonomiske hensyn blir lagt for mye vekt på. Beslutningene blir tatt mer 

på økonomi enn på effekt, de ser nesten bare pengene som flyr…! De ser underskuddet 

komme. Burde vært folk som jobber med pasienter, ikke bare sånne som har økonomi i 

øynene, men sånne som ser pasienter også. Burde vært en annen sammensetning. For 

eksempel noen fra faggruppene.» 

En informant legger vekt på den nærmeste pasientens behov og sier: «Jeg føler at 

beslutningene tas på en måte som vi ikke kan forholde oss til. Jeg kan ikke som lege forholde 

meg til de påleggene. Jeg må behandle den pasienten jeg har foran meg på best mulig måte.» 

Det blir gjennomgående argumentert for mer involvering av fagpersoner i beslutningene, også 

for å gjøre dem mer legitime. En av informantene uttrykker seg slik: «Mer dialog med 

ekspertene nasjonalt, fagmiljøet, som er de som blir direkte rammet, for også å belyse 

konsekvensene. Det er noe med at noen av det de har sagt nei til, sitter vi i fagmiljøet med en 

følelse at de uansett vil måtte introdusere før eller siden. Beslutningene er håpløse. Medisinen 

kommer til å bli introdusert før eller siden uansett. Hvor mange pasienter skal dø før de sier 

ja!» 

De fleste informantene mente at dersom et samlet fagmiljø var mot en restriksjon blir det ikke 

oppfattet som en legitim beslutning. «Fagmiljøet må ikke sette seg helt mot. Synes de et er 

helt horribelt, blir det vanskelig å leve med. For eksempel Perjeta saken, den hadde jo strengt 

tatt bare ett utfall. Når fagmiljøet går så veldig sterkt ut og sier at dette er en behandling som 

vi anbefaler. Sterkt. Og tar det inn [i retningslinjene], og sier at det her bør tilbys.»  

Jeg prøvde å utforske hva som skulle til for at en restriksjon skulle bli oppfattet som legitim i 

klinikernes øyne. Inntrykket jeg sitter igjen med er at legemiddelets effekt spiller størst rolle.  

De to sitatene nedenfor belyser dette: 
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«Må være at man har et legemiddel fra før som dekker akkurat det, men samtidig, vi 

liker å ha parallelle medikamenter, også for å få opp konkurranse. Det må være at det ikke 

har god nok effekt. For meg spiller ikke prisen noen rolle.» 

«Må komme med gode nok argumenter. Mer på resultatene, hva legemiddelet kan 

gjøre enn hva det koster.»  

Bare to informanter nevnte kostnader som en faktor, her er et av disse sitatene: 

«Totalkostnaden og effekten. Og om det finnes andre tilgjengelige måter å behandle på. Det 

må ikke gå utover mange andre som ikke får nødvendig behandling. Så synes jeg det må være 

skikkelig god dokumentasjon på effekt og bivirkninger. Man glemmer det litt, man vil ha inn 

nye ting selv om studiene er små og bivirkningene ukjente. Det kan skape irritasjon i 

befolkningen og blant oss. Det er fort gjort å tro at du har et vidunderpreparat i hendene uten 

at man kjenner bivirkningene og kostandene.» 

Flere informanter er oppgitte over beslutningen om at legemidler som er under vurdering ikke 

kan brukes i klinikken. «Skrivet fra beslutningsforum. Det er jo nesten et direktiv til 

helseforetakene om ikke å være i nærheten så lenge prosessen pågår.» En informant sier at 

denne bestemmelsen gir mindre insentiv til å melde inn nye legemidler til metodevurdering. 

«Og så heter det seg at de som er meldt til beslutningsforum ikke skal brukes. Og for 

fagfolk blir det jo da lite fristende å melde inn nye medikamenter. Også var det noe om 

dersom de burde vært meldt. Hvem bestemmer om noe burde vært meldt? Det som hadde vært 

fornuftig var jo at alle nye medikamenter ble meldt, og at noen har et ansvar for det. Da 

tenker jeg på Legemiddelverket eller hvem som helst.  Noen ser at dette er dyrt, grense sånn 

og sånn og så meldes det. Og at prosessene gikk litt raskere enn den gjør.» 

I pressen kan man få inntrykk av at det er helt nytt at man har restriksjoner på bruk av ny og 

kostbar teknologi i helsetjenesten. Informantene hadde ulike erfaringer og betraktninger rundt 

dette. En av de yngre svarte rett og slett: «Ja, dette er nytt.» Mange av informantene med lang 

klinisk erfaring viste til innføringen av legemiddelet Herceptin® som brukes mot brystkreft. 

«Det var vel noe av det samme da Herceptin ble innført. Men da var jeg yngre, og ikke så 

inne i den problematikken. Tok lang tid, var ikke et endelig nei som ble omgjort. Men det er 

det medikamentet jeg kjenner til som det har vært bråk omkring. Jeg har hatt inntrykk av at 

om effekten har vært 3 mnd eller mer, så har det vært styrende, ikke kostnadene.» 
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En annen informant, med mye erfaring, trakk inn et perspektiv med pasientenes økte 

forventinger og flytting av makt. «Ting er aldri nye…. Da jeg begynte var det snakk om hvilke 

proteser du hadde lov å sette inn, så var det hvilke typer insulin man kunne bruke. Så det har 

vært sånn hele veien. Gradvis så får befolkningen tilgang. Men befolkningen nå er kanskje 

annerledes enn den var på 50, 60 og 70 tallet. Det er stor forskjell i deres opplevelse av 

hvordan helsevesenet skal være. Den gang aksepterte de at helsevesenet besluttet hva de 

kunne gjøre for dem. Nå er det mere slik at pasienten beslutter hva helsevesenet skal gjøre for 

dem. Makten har endret seg. Derfor blir dette mer akutt. Og når du i tillegg har helt annen 

måte å distribuere kunnskap på, så ser jeg at det blir mye vanskeligere.»  

 

Flere av informantene mente at det vil være en stor utfordring for den offentlig helsetjenesten 

å finansiere nye kreftlegemidler i framtiden. «Det kommer til å bli et enormt problem. Vi har 

bare sett toppen av isfjellet. Delvis fordi det utvikles hele veien nye og effektive legemidler. 

Og det vil komme dokumentasjon på at de har effekt sammen. Da blir det enda dyrere.» På 

den annen siden oppleves det som underlig om andre land vil ha råd til disse legemidlene, 

men ikke Norge. «Rart om ikke Norge skulle ha råd. Det måtte være om andre land er 

forsikringsbaserte, for eksempel USA, mens vi har offentlig finansiert helsetjeneste.» 

 

5.3 Private aktører 

Mange var opptatt av industrien som viktigste innovatør og utvikler av ny behandling.   

«Det er jo de [industrien] som finner på ting. …» 

«Fantastisk utvikling. Nye medisiner gjør at kreftpasientene lever lenger og bedre. 

Om ti år ser vi et helt annet landskap. Kan mene hva man vil om industrien, men systemet er 

nå slik at det er private om utvikler disse legemidlene. Slik er vårt samfunn. Industrien er de 

som levere til oss de hjelpemidlene vi har for å hjelpe pasientene.» 

Bare en tok opp uheldige koplinger mellom kreftleger og legemiddelindustri. «Norge har ikke 

vært tydelige nok på samarbeid med industrien. Det har ikke blitt tydelig nok fortalt hvem som 

har jobbet hvor eller hatt honorarer. For meg er det et paradoks at helsetoppene i dag, som 

er veldig kritiske til industrien, har hatt ekstremt tette bånd til industrien for noen år siden.» 
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Informantene ble særlig spurt om sitt syn på priser og hemmelige avtaler. De mener at disse 

legemidlene er dyre, men er uenige om prisnivået er urimelig eller ikke. De fleste er kritiske 

til hemmelige priser, og noen spør om prisene virkelig blir lavere. Andre mener man må 

akseptere hemmelige priser for å få tilgang til behandlingen.  

«De tar seg veldig godt betalt. Jeg kan ikke forstå at de prisene står i forhold til 

utviklingskostnadene de har hatt, det kan jeg ikke forstå. De setter en sum, ikke ut fra det de 

har hatt i utgifter, men utfra det de tror de kan få ut av helsevesenet. Norge og andre små 

land har et stort problem. … Jeg synes det er en uting, men vi er nødt til å ha hemmelige 

avtaler. Firmaene kan ikke gi Norge gode rabatter for et lite antall pasienter, da må de gi det 

på de store markedene som Tyskland også. Det går ikke, det skjønner jeg. Hvis vi ikke vil ha 

hemmelige priser må vi betale mye høyere pris. Og det er vi ikke villige til å betale. Vi kan 

ikke få både i pose og sekk.» 

«Ja, jeg skjønner at de er dyre. Firmaene har veldig mange medikamenter som de 

forsker på. Det blir som en spiss plog, bare noen få kommer fram. De må tilbake for det de 

har investert. For at de skal kunne fortsette og forske på nye ting. Men samtidig med 

hemmelige forhandlinger, da tenker jeg at kanskje de har litt å gå på. Jeg liker best at ting er 

åpent og transparent.» 

«Det [hemmelige priser] virker korrupt, synes jeg. Kanskje det ikke er så mye 

billigere, det vet vi jo ikke. Kanskje det er akkurat samme pris. Synes pris skal være offentlig.» 

Mange av informantene var opptatte av at Norge er et lite land med lite makt i forhandlinger 

med «Big Pharma», og felles nordiske forhandlinger ble foreslått som en mulig løsning. 

«Vi er et lite land, og har ikke mye å stille opp med. Jeg tror det hadde vært lurt med 

et nordisk samarbeid, for å presse prisene.» 

 «Det viktigste for meg er at vi får medikamentet tilgjengelig for pasientene. Jeg vet 

ikke hvem som er svarteperspiller her. Legemiddelindustrien ønsker jo å ta seg betalt. Sånn 

som jeg har fått det referert, rundene rundt Perjeta, det er ikke så lett å vite hvem som 

snakker sant. De lokale Roche-representantene har lagt skylda på myndighetene, og 

myndighetene sier at det er Roche som er grådige. Men det kan jo tenkes at Roche sentralt 

har ønsket en pris som er langt over det man kan akseptere i Norge. Jeg tenker at det er rart 

at ikke de nordiske landene kan forhandle pris sammen.  Det at prisene er hemmelige … det 

viktigste er nå at vi har fått det.» 
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I løpet av studien ble det inngått en hemmelig prisavtale som gjorde at beslutningsforum 

omgjorde sitt restriktive vedtak for legemiddelet Perjeta®. En informant undret seg over 

hvordan dette skal håndteres i budsjett og regnskapsførsel på sykehuset. «Vi vet ikke om vi 

skal få vite hva det koster engang. Vi tror det skal finansieres eksternt fra, at RHF’et skal 

betale det. Akkurat som dette med føflekkreft, Ipilimumab. Det var veldig greit, det påvirket 

ingenting her. Mye enklere å komme i gang. Det ble «friske midler».  Men nå er det slutt, nå 

tas det av vanlig budsjett.» 

Mange av informantene ga uttrykk for at det nå er et todelt helsevesen, og at de ikke liker den 

utviklingen. «Vi ser at det blir et todelt helsevesen, det er mange av oss som ikke liker det så 

godt.» 

Selv om informantene er tilhenger av offentlig helsetjeneste, argumenter flere for at folk må 

få bruke pengene sine som de vil. Et dilemma som nevnes av noen, og oppleves frustrerende, 

er at den private aktøren gir den beste behandlingen, som de selv ikke får lov å gi. Flere 

fortalte at de samarbeidet godt med den private aktøren. 

 «I utgangspunktet er jeg veldig imot det [privat tilbud], men det er umulig for oss å 

kritisere når de gir den behandlingen vi mener er best.» 

«Man må være trygg på at man får den beste behandling i den offentlige 

helsetjenesten.  Sånn sett er jeg veldig imot at man skal kunne gå på et privat sykehus å kunne 

få det. Samtidig tenker jeg at man må kunne bruke pengene sine man vil. Hvis noen har et 

hytte og de selger den, fordi det er så viktig med de medisinene, så må de få lov til å prioritere 

det. Så derfor er jeg for at det finnes, selv om jeg ikke liker det. Det blir et klassedelt samfunn. 

At de som har penger skal få tilbud, som de som ikke har penger ikke får.» 

Utenfor Norge er det et stort marked for privat onkologi, og pasienter med helseforsikring kan 

få tilbud om behandling fra utenlandske aktører. En informant fortalte at pasientene får mange 

tilbud om ulik behandling. 

«Ja, vi har noen pasienter med forsikring. De henter inn uttalelser fra gud vet hvor. 

Vi i Norge er jo litt beskyttet, det er et ekstremt stort marked der ute. Pasientene får masse 

tilbud: «Kom til oss! Vi kan tilby den og den behandlingen eller studien». Så kommer 

pasientene hit og spør om de kan få det her. Og det kan de jo ikke. Så det må bli et valg de 

gjør. Tyskland og England, er vel de fleste. De selskapene som tilbyr det, de henter vel i størst 

grad uttalelser fra de to landene.» 
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5.4 Implementering av beslutninger 

 

De fleste opplevde restriksjonene som absolutte og forholdt seg til dem konsekvent. En 

informant sier: «Vi har et veldig strengt pålegg fra vår arbeidsgiver om å følge det som 

bestemmes i beslutningsforum. Det synes jeg er helt greit. Det som er viktig for oss klinikere, 

er at vi har beslutningsstøtte.» En annen synes det er vanskelig at beslutningene er så 

absolutte «Beslutningene oppleves som absolutte, og det er også utfordrende. Det burde vært 

ankemuligheter, eller kunne brukes for noen sære pasienter.»  

Noen fortalte om veier utenom beslutningene. Flere forsøkte å få pasientene inkludert i 

kliniske studier. «.. og dels ved at jeg inkluderer pasienter i studier for å få tilgang til 

medikamentene, i stedet for bare å forskrive de.»  

En informant fortalte at beslutningen ble fulgt dersom utgiften ble belastet avdelingens 

budsjett, men at det ikke var like nøye om utgiften ble ført på sykehusets budsjett.  

«Det er et sammensatt spørsmål. Det kommer an på hva slags medisin det gjelder. 

De beslutningene som blir tatt for legemidler som påvirker avdelingens budsjett direkte, 

følger vi. Beslutningsforum har sagt veldig autoritært at medikamenter som er til behandling 

ikke skal brukes. Når det da kommer en pasient som kunne hatt nytte av en metode som er til 

vurdering, så er det jo nå eller aldri for ham. Da er det ikke så lett å følge den beslutningen. 

Når det er tabletter, så har vi jo også mulighet for å skrive ut en hvit resept og at pasienten 

betaler det selv. Skal vi la sykehuset betale skriver vi ut en H-resept. Jeg kan ikke se pasienten 

i øynene å si at det ikke finnes en behandling. Så jeg sier at det finnes en behandling. Den 

betaler sykehuset for om jeg skriver en H-resept. Spørsmålet er, kan jeg det? Ingen stiller 

spørsmål om jeg skriver ut en H-resept. Alle blir fornøyd. Ingen tar meg for det. Men skulle 

jeg fulgt BF bokstavelig måtte jeg sagt: det finnes en medisin, men jeg har ikke lov å bruke 

den.»  

En annen informant forteller at leger på samme avdeling, som behandler pasienter med 

samme sykdom, har helt forskjellig tilnærming til restriksjonene. Dette oppleves som 

vanskelig. «Jeg forholder meg til det avdelingslederen sier, at vi ikke har lov til å gi det. Men, 

en kollega av meg, gir det når vedkommende mener at det er faglig indikasjon.» 
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De fleste informantene forteller at det kommer lite informasjon om beslutningene fra ledelsen 

lokalt eller fra RHF-nivået. Avisen «Dagens Medisin» nevnes av mange som den viktigste 

informasjonskilden. Her er to sitater som viser dette: 

«Aldri fått noen informasjon om dette i linja. Gjennom media, først og fremst Dagens 

Medisin. Dagens Medisin er den viktigste informasjonskilden til informasjon på 

myndighetsnivå. Aldri noe fra ledelsen.» 

«Vedtakene leses nå i Dagens Medisin. Det er så å si umulig å få tak i vedtakene. Jeg 

har aldri, som leder, fått et eneste vedtak sendt nedover i linjen. De har ingen 

kommunikasjon.» 

Noen få nevner at beslutningene blir tatt opp på morgenmøter, eller på annen måte formidles 

fra ledelsen: «De blir formidlet via ledelsen, for eksempel i morgenmøter, det er ganske 

vanlig. Og i brystkreftmiljøet har det vært mye fokus på de nye medikamentene, i og med at 

det var flere medikamenter der som det var aktuelle å ta i bruk og som vi kjenner fra kliniske 

studier. Det blir informert om det fra Norsk Bryst Cancer Gruppe. Også følger vi jo med i 

media, der florerer det jo.» 

En informant fortale beslutningene ble formidlet via epost fra ledelsen, og fra Dagens 

Medisin. I tillegg var legemiddelindustrien rask til å informere om legemidler som er 

godkjente. «De [beslutningene] får man mailer om, og så leser man om det i Dagens Medisin. 

Det er ikke alltid jeg får vite det heller, men vi får mye info fra legemiddelindustrien. Får ikke 

vite mye i faglinjen. Vi må følge med selv. Ikke like lett hele tiden. Vi får stort sett vite om 

hvilke legemidler som kommer, det er legemiddelfirmaene velig flinke til å komme å 

promotere. Med en gang det er godkjent, så kommer de jo. Når beslutningsforum har bestemt 

at noe ikke skal brukes, da kommer det ikke noen. Men, de kommer veldig fort når noe går 

igjennom.»  

Dårlig informasjonsflyt gjaldt også for beslutningen om at legemidler som var til vurdering 

ikke kunne brukes. I løpet av studien etablerte Helsedirektoratet en nye nettside for 

«systemet», og noen få av informantene var kjent med den. Denne informanten snakker om 

begge disse temaene: 

«Ja, for eksempel beslutningen om at vi ikke kan benytte medikamenter som er til 

vurdering, den var veldig dårlig kommunisert. Det fikk vi først vite om godt over nyttår her, 

enda jeg synes jeg følger rimelig godt med, via Dagens Medisin. Dagens Medisin er en god 
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informasjonskilde. Da Xofigo beslutningen kom ringte Dagens Medisin etter 5 minutter. Ingen 

kan forvente at det skal gå så fort! Men nå har de opprettet et nytt nettsted, som jeg har lagt 

inn på min nettleser: nyemetoder.no. Der kommer det opp. Men jeg tror at mange i klinikken 

er dårlig informerte.» 

Flere av informantene er oppgitte over at Helsedirektoratets aktiviteter på dette feltet ikke 

alltid er godt koordinert. «Samtidig er det kommet et direktiv om det [bruke noe som er meldt 

inn til beslutningsforum] får vi ikke lov til å gjøre. Jeg fikk direktoratet til å skjønne at dette 

må de faktisk skrive inn. De må ha en veldig link til beslutningsforum, både de som er til 

vurdering og ikke minst de som er sluttført og metodevurdert. Det må rett inn i 

handlingsprogrammene. Og den koplingen har ikke direktoratet vært helt god på rett og slett. 

Hvor mange tusen jobber i direktoratet? Den ene vet ikke hva den andre gjør. Og akkurat 

regorafinib var meldt inn av direktoratet! Og så sitter de og vet ingenting.» 

Noen kreftlegemidler i tablettform refunderes av HELFO etter ordningen med individuell 

refusjon (§3)
13

. Det oppleves av flere som uklart om man kan søke HELFO om refusjon for et 

legemiddel som beslutningsforum har sagt nei til, eller som er til vurdering. «Det er usikkert 

om vi kan bruke §3 når de har sagt nei.» Dette med ulike finansieringsløp fører til 

koordineringsutfordringer mellom beslutningsforum og HELFO: «Alle legemidler er jo 

tilgjengelige å skrive ut for enhver lege, så blir det opp til HELFO. Men de vil vel ikke si ja, 

om det er besluttet at vi ikke skal bruke det i Norge. Men det er også der du kommer inn i det 

der med før vedtaket kommer, så sier de stort sett ja hvis du sender en søknad.»  

Noen forhold rundt implementeringen av de restriktive beslutningene er uklare. Hvis 

pasientene betaler for medisinen selv, kan de da få den administrert på et offentlig sykehus? 

Dette er en reell problemstilling som alle informantene var opptatt av, og meningene var 

delte. Ingen av informantene hadde gitt behandling som ble privat finansiert. Mange mente at 

det er umulig å tilby pasienter med samme sykdom ulik behandling, mens noen mente at man 

må akseptere dette, fordi det gir bedre tilbud til de pasientene som kan betale. Noen 

problematiserte dette dilemmaet fra et juridisk ståsted, hvordan er pasientenes rettigheter? 

«Det [samme sykdom – ulik behandling] ville vært forferdelig. Det ville ikke vært 

bra. Derfor har jeg sagt at dette kan vi ikke gi, i trygg forvisning om at det er sånn. Men 

tilbake til dette med pasientrettigheter og jus, jeg er faktisk ikke sikker på om legen har lov å 

                                                 
13

 Se side 13. 
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si nei. Vi prøver å ha en runde med Legeforeningen om hvordan dette skal håndteres. Men jeg 

tror ikke beslutningsforum eller RHF’ene har tatt dette scenarioet inn over seg, hvordan det 

skal håndteres. Hvis det skal endres på noe vis, så må det nok opp i media eller i en eller 

annen form for høyere instans.» 

«Det har så mange sider ved seg. Skal man gå på apoteket å kjøpe den cellegiften 

man har råd til, og så sitte side ved side med hver sin pose cellegift, en har fått offentlig, en 

har kjøpt selv… Hvordan vil det virke på pasientene seg imellom? Vanskelig. På den annen 

side, for dem som har råd til det, de vil slippe å betale for administrering og annen 

oppfølging. Slippe å reise. Men vi har sagt nei til det. Det er en uholdbar situasjon for en 

pasientgruppe. Og jeg er langt på vei enig. Det ville vært merkelig. Det er ikke slik vi driver 

det offentlige helsevesenet. Her er det lik behandling for alle. Vi praktiserer foreløpig slik som 

i Bergen.» 

«Jeg synes det er problematisk at jeg ikke har lov til å gi dem, når pasientene selv 

velger å betale for det. På sikt håper jeg vi kan behandle privatbetalende pasienter. I Norge 

gjelder ikke dette bare en superelite. Mange sitter med store formuer, hytter og hus. Da er det 

viktig å informere: du vil kanskje få noen måneder. Kanskje et halvt år eller to. Så får det 

være opp til de enkelte.» 

«Jo, det er problematisk, men det er egentlig bare å åpne øynene. Nå sier vi at det 

ikke skjer, men de er på Aleris eller på Johns Hopkins. Det jo hele tiden forskjeller. Det er 

holdningene som må endres.» 

Noen forholdt seg kun til innkjøpsprisene i denne diskusjonen, mens andre også vurderte 

kostnader ved å gi behandlingen. Det virket som om avdelingene i ulik grad var forberedt på å 

takle slike henvendelser.  Flere etterlyste en offentlig diskusjon og avklaring om dette 

dilemmaet.  

« Nei, mye av utgiftene går jo til personalressurser. Det er ikke bare hva medisinen 

koster, men også stolen – tiden i stolen og sykepleier. Så det ville jeg synes var feil. Vi har 

ikke snakket om det på avdelingen.» 

«Nei, vi har ikke hatt konkrete situasjoner enda. Hvis det kommer må vi kanskje ta 

det opp på ledelsesnivå. Det gjorde de i helse vest. Ledelsen besluttet at de ikke ville gi. Det 

var slik de tolket beslutningen fra sentrale myndigheter. Men, sentrale myndigheter har aldri 

sagt noe om den situasjonen.» 
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En informant viser i denne diskusjonen at også her strekkes man mellom hensynet til systemet 

og hensynet til pasienten du har overfor deg. Og dersom man legger til grunn at beslutnings-

forum bare legger vekt på økonomi i sine beslutninger, da kan man jo argumentere for at 

privat innkjøp nuller ut restriksjonene.  

«Argumentet for å ikke behandle de som kan betale selv i offentlige sykehus, er at det 

oppstår ulikheter. Men, jeg vil heller snu på det, du skal ha et veldig godt argument for å 

nekte å gi en pasient optimal behandling innenfor de rammene man har. Og i den situasjonen 

så er du jo innenfor de økonomiske rammene. Administrasjonskostnader blir ikke brukt som 

argument, det er innkjøpsprisene som slår ut på beslutningen. Her sies det at dette blir en 

trussel mot systemet, man setter enkeltpasienter opp mot systemet. Man må veie for og imot, 

og hensynet til den enkelte må komme foran, etter min mening.» 
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6 Diskusjon 

6.1 Diskusjon av resultater 

Funnene i oppgaven blir drøftet i lys av både teori og innsamlet litteratur. 

Forskningsspørsmålet som denne studien skal besvare er: Hva er kreftlegenes erfaringer med 

restriksjoner for bruk av nye og dyre kreftlegemidler? Kort oppsummert er de viktigste 

funnene: 

 Restriksjonene oppleves i varierende grad som problematiske. 

 Fag og økonomi betraktes som to helt adskilte områder.  

 Informantene har forståelse for prioritering på et overordnet nivå, men det er 

vanskeligere når det gjelder egne pasienter. 

 Det er generelt en bekymring for at økonomi tillegges for stor vekt i beslutningene, og 

effektmålet QALY ble kritisert av mange. Det er et sterkt ønske om bedre involvering 

av klinikere i beslutningene. 

 Privat tilbud om kreftbehandling medfører flere dilemma.  

 Ledernivået virker mange steder lite involvert i implementering av beslutningene og 

diskusjoner av dilemma som oppstår. 

6.1.1 Kreftlegenes forståelseshorisont – tett på pasienten 

Legene har en selvstendig rolle i helsetjenesten, og de legger sterk vekt på sin faglighet. Det 

ligger i den faglige autonomien at man ikke skal styres av andre i sin profesjonsutøvelse. Når 

beslutningsforum innfører restriksjoner for nye kreftlegemidler, utfordrer det legenes 

autonomi. Det har vært mange presseoppslag om en del av disse sakene, og enkelte kreftleger 

har brukt veldig sterke ord. Det var derfor overaskende at informantene var nyanserte i sine 

opplevelser. For noen var restriksjonene veldig vanskelige og provoserende, mens for andre 

var det lite problematisk i hverdagen. Det kan være flere grunner til dette. Først og fremst er 

det foreløpig få slike restriksjoner, og de gjelder kun enkelte pasienter med helt spesifikke 

tilstander. De fleste kreftleger vil ikke ha behov for disse legemidlene veldig ofte. Hva slags 

type kreftavdeling man arbeider med vil nok påvirke hvor ofte man har aktuelle pasienter, 

oftere ved høyt spesialiserte avdelinger eller seksjoner. Samtididig var mitt inntrykk at de 

fleste hadde vært i slike situasjoner, men at det var reell variasjon i hvor vanskelig det 

opplevdes. Noen mente at de hadde gode alternative behandlinger, mens andre var veldig 

frustrerte. Dette gjaldt kanskje mest for Perjeta®, som de var enige om hadde en meget god 
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effekt. Noen fortalte at de hadde ulike måter å omgå restriksjonene på, som å inkludere 

pasienter i kliniske studier. To studier fra Canada (en kvantitativ (71) og en kvalitativ (79)) 

viser at dette gjelder også der.  

Hensynet til den enkelte pasient står sterkt i legeetikken. Stein Sundstrøm, leder av norsk 

onkologisk forening, skriver at «Våre prioriteringer bør være i samsvar med egen etikk, og 

dette utfordres vi på nå.» (80) I denne studien var informantene opptatte av hvordan de skulle 

informere pasientene om restriksjonene. Må man alltid informere om et tilbud som ikke 

finnes? Pasient og brukerrettighetsloven (21) kapittel 3 omhandler rett til medvirkning og 

informasjon. §3.2 sier blant annet: «Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å 

få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om 

mulige risikoer og bivirkninger.» Hva dette betyr i denne situasjonen er uklart, og Sundstrøm 

etterlyser en juridisk vurdering. De fleste informantene i studien valgte å informere alle 

aktuelle pasienter. De informerte også om at det var myndighetenes beslutning, og at den var 

begrunnet med økonomi. Jeg tenker det er flere grunner til at legene velger åpenhet. For det 

første er det ikke mulig å holde medisinsk kunnskap skjult, vi har alle tilgang til oppdatert 

informasjon på en helt annen måte enn tidligere. I tillegg tror jeg at legene i kraft av sin 

faglighet vil formidle det de mener er best mulig behandling til pasientene, selv om 

pasientene ikke kan få den ved et offentlig sykehus. En informant fortalte at hen i spesielle 

tilfeller ikke aktivt informerte dersom ikke pasienten spurte, jeg tolker dette som et forsøk på 

å skåne pasienten. En gruppe britiske forskere har gjort en kvalitativ studie med fokus på 

pasienters erfaringer med restriktive beslutninger i England (67, 70). De finner at 

helsepersonell i teorien ønsker å være åpne, men at man i praksis ofte finner måter å unngå 

det på. De skriver også at klinikere trenger trening i å snakke om slike beslutninger med 

pasientene.  

I denne studien hadde informantene ulike erfaringer også når det gjaldt pasientenes 

reaksjoner. Noen opplevde sinte og skuffede pasienter, mens andre fortalte at pasientene ikke 

ble opprørte av at enkelte legemidler ikke var tilgjengelige. Avstand til Oslo vest (!) og 

pasientenes alder ble foreslått som forklaring på dette. Studien fra England fant at pasientene i 

teorien ønsket åpenhet om restriksjoner, men at det kan oppleves vondt å oppleve dem (70). 

En norsk undersøkelse (81) fant at borgere med egen erfaring med ressursknapphet er mer 

kritisk til prioritering enn de som ikke hadde slik erfaring.  Jeg tenker at pasientenes 

reaksjoner også påvirkes veldig av legens holdninger og måte å legge fram saken på. Er legen 
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veldig frustrert over beslutningen, blir det også formidlet enten direkte eller implisitt. Hvor 

stor tro har legen på den aktuelle behandlingen? Hva mener legen om legemiddelindustriens 

rolle? Alle disse aspektene vil nok påvirke kommunikasjonen med pasienten. Jeg fikk ikke 

inntrykk av at det noen steder var utarbeidet kommunikasjonsveiledere eller trent på disse 

situasjonene, den enkelte kreftlege gjør som han/hun synes er riktig i hver enkelt situasjon. 

Informantene i studien skiller veldig skarpt mellom seg og myndighetene. Siden de jo jobber i 

offentlige sykehus eiet av Helse- og omsorgsdepartementet, er de jo faktisk statsansatte alle 

sammen, men det virker som om de fleste opplever seg som helt uavhengige av myndighetene 

likevel. Dette tyder på at legenes profesjonsidentitet og autonomi fortsatt er sterk.  

Informantene var tydelige på at nærheten til pasientene gjør prioritering utfordrende. Dette 

illustrerer etter min mening essensen i Ole Bergs begrep om «helsetjenestens ulike logikker» 

på en god måte. De håndterte denne spenningen på ulike måter, noen var sinte på 

myndighetene, mens andre kunne se sine pasienter i en større sammenheng. Reidun Førde er 

opptatt av at «moderne leger» må ha begge perspektiv (62). Også Norheimutvalget støtter 

dette synet, de advarer mot «priviligering» av egen pasient (13) Marcia Angell (som har vært 

redaktør for New England Journal of Medicine) derimot, er i artikkelen «The Doctor as 

Double Agent» veldig kritisk til dette (82). Hun sier at man må hegne om den pasient-

sentrerte etikken, den kan ikke nulles ut av et budsjettvedtak. Nå må hennes innspill sees i lys 

av det amerikanske helsesystemet, men likevel er det interessant. En kvantitativ studie fra 

USA (72) fant at for et flertall av onkologene påvirket ikke kostnader deres kliniske praksis, 

og at de mente at kostnader ikke skulle hindre tilgang til «effektiv» behandling. En 

undergruppe mente kostnader skulle påvirke kliniske beslutninger. I denne studien fra Norge, 

var de fleste opptatt av kostander og diskuterte dette med sine kollegaer. Det var for eksempel 

uenighet i fagmiljøet om svært gamle pasienter, med betydelige andre sykdommer, burde få 

tilgang til de aller dyreste legemidlene. Men også her var det variasjon, og på et sykehus 

snakket de lite om kostander.  

Et interessant funn er at alle informantene, til tross for de etiske reglene, skiller skarpt mellom 

«fag» og økonomi. Man kan jo argumentere for at økonomi også er et fag, men mine 

informanter mener konsekvent «medisin» når de bruker ordet «fag». Dette kommer tydelig 

fram når de snakker om utvikling av retningslinjer og konflikter rundt utforming av 

anbefalinger. Deres bidrag er det faglige, så må myndighetene, i en eller annen form, ta 

hensyn til eventuelle andre faktorer, som økonomi. En informant mente at hensynet til 
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økonomi gjorde at retningslinjene mistet verdi, anbefalingene var ikke lenger «faglige». En 

studie gjort på norske og danske allmennleger i 2007 (68, 69), fant at de norske legene var 

bekymret for at økonomiske hensyn veide tyngre enn kliniske i utformingen av anbefalinger. 

De norske legene var skeptiske til retningslinjer som inneholdt økonomiske evalueringer, 

mens de danske syntes dette var viktig og legitimt. Ulike helsesystemer og erfaringer gjør at 

leger i andre land kan tenke annerledes om dette. Den pågående prioriteringsdebatten i 

Danmark er jo et eksempel på nettopp dette (53). Det norske samfunnet har så langt vært 

forskånet for nedskjæring i offentlige budsjetter, og det oppleves nok fortsatt som fremmed å 

tenke på kostnader eller kostnadseffektivitet for mange leger. En norsk studie hvor 

informantene var helsepersonell som arbeider i forvaltningen fant interessant nok at 

helseøkonomi ble vurdert som den viktigste faktoren i prioriteringsbeslutninger (83).  Dette 

illustrerer muligens hvordan oppfatninger kan endres når en går inn i en annen rolle, med 

annen forståelseshorisont.  

Informantene var kjent med de nasjonale retningslinjene, og hadde mange erfaringer knyttet 

til utvikling og bruk av dem. Det var viktig for retningslinjenes legitimitet at de faglige 

anbefalingene var godt synlige, uansett hva «myndighetene» måtte beslutte om finansiering 

og bruk. Igjen kommer informantenes faglighet til syne. Informantene nevnte ikke noe om at 

anbefalingene var utydelige eller vanskelig å forstå, noe jeg hadde forventet. Arne Berg har i 

avisinnlegget «Semantikk i prioriteringens tid» oppfordret til presisering av begrepsbruken 

(84). Det er et komplisert område, og det er derfor viktig med god og tydelig kommunikasjon. 

6.1.2 Prioritering 

Informantene gir generell støtte til at det må prioriteres, og at ulike samfunnsområder har 

behov for ressurser. Samtidig kommer det klart fram at det ikke er like lett å akseptere 

prioritering når det gjelder eget fagområde og egne pasienter. Norheim drøfter prioritering på 

ledelsesnivå og klinisk nivå (13). Forskjellen ligger nettopp i at ledelsen ikke møter 

pasientene. Utvalget mener likevel at de overordnede prioriteringskriteriene er relevante på 

begge nivå.  En av informantene stiller spørsmålstegn ved den praktiske nytten av 

prioriteringskriterier. Å forene teori og praksis er ikke lett. 
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Ikke alle informantene er enige i at det er begrensede ressurser. En mener at ressursene til nye 

helsetiltak skal hentes fra andre samfunnssektorer, og i praksis vil hen da omgå hele 

prioriteringsutfordringen i helsetjenesten. Jon Magnussen (85) skriver i et blogginnlegg i 

Dagens Medisin at det er og har vært bred politisk enighet i Norge om at rammene til 

helsetjenesten ikke skal økes ytterligere, og at det dermed må prioriteres innenfor de gitte 

ressursene. Helseminister Høie argumenterte i et avisinnlegg langs de samme linjene: «Vi 

skal ikke spare. Men vi er nødt til å prioritere» (86). Han sier videre at politikere må ta ansvar 

for helheten, se de svakeste og sørge for en åpen og rettferdig prioritering.  Å få aksept for 

dette hos de som må gjennomføre restriksjonene i praksis kan virke utfordrende.  

Kriteriene for prioritering i spesialisthelsetjenesten har ligget fast siden 1997, og burde være 

godt kjent blant informantene. Det var imidlertid ikke alle som kjente til de tre kriteriene. 

Generelt var det stor skepsis til kostnadseffektivitet som kriterium, særlig var det mye kritikk 

av QALY og av helseøkonomiske modeller. Dette er, etter min mening, en stor utfordring for 

å få aksept for restriktive beslutninger og for implementering av nasjonalt system for 

innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Det at helseøkonomi oppfattes både som 

omtrentlig og lite tilgjengelig av andre yrkesgrupper burde inspirere helseøkonomene til å 

utvikle mer robuste metoder og til å kommunisere dem på en enklere måte. Informantene ga 

ikke støtte til en spesifikk grenseverdi for offentlig betalingsvilje per QALY. Her er de faktisk 

i tråd med leder for beslutningsforum, Lars Vorland, som i Dagens Medisin sier at de ikke 

forholder seg til noen spesifikk grenseverdi, men at 500 000 NOK per QALY er en for lav 

grense (87). Dette er ellers en verdi som har vært brukt i flere sammenhenger av Statens 

legemiddelverk, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret. Det er tankevekkende at selv om 

beslutningsforum har en høy betalingsvilje blir de restriktive beslutningene høylytt kritisert. 

Informantenes svar når det gjaldt alternativ bruk av ressursene vare tredelt. Noen avviste 

problemstillingen helt, og mente at kreftområdet får lite ressurser sammenliknet med andre 

terapiområder. Andre aksepterte tankegangen, men hadde ingen forslag til alternativ bruk. 

Dette ble begrunnet med at deres oppgave var å gi best mulig kreftbehandling. Noen få 

informanter var åpne på at ressursene kunne bli bedre utnyttet for på andre måter, enten 

innenfor eller utenfor kreftområdet. Igjen ser vi at nærheten til egne pasienter oppleves sterk, 

og at det ikke oppleves som «deres bord» å tenke helhet. I en befolkningsundersøkelse gjort i 

forbindelse med Norheim-utredningen (81), syntes et flertall at kostnadshensyn ved valg av 

behandling var akseptabelt, hvis ressursene kommer andre pasienter til gode. Dette viser 
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større forståelse for alternativ bruk av ressursene enn jeg oppfattet hos mine informanter. Men 

også befolkningsundersøkelsen fant at de med personlig erfaring med prioritering er mer 

kritiske.  

Flere av informantene åpnet for å gi alder større vekt ved valg av behandling, og ga dermed 

støtte til Norheimutvalget. Andre mente alder ikke skal tas hensyn til. Det er med andre ord 

vanskelig å samles om kriterier som skal begrense bruk av intervensjoner. 

Flere av informantene var opptatt av at kreftlegemidlene ble vurdert ekstra grundig og strengt, 

og at det ikke er «likhet for loven». Det kan jo tenkes at dette er en «barnesykdom» for 

systemet, som jo også skal omfatte annen medisinsk teknologi og terapiområder. Erfaringene 

fra England viser imidlertid at kreftlegemidler utgjør den største delen av deres beslutninger. 

Dette kan skyldes at kreftområdet er et fagområde med både tradisjon for forskning og med 

stor innovasjon. Et eksempel som kom opp er den foreslåtte etableringen av fire protonsentre i 

Norge, og informantene mente at i den beslutningen er hverken økonomi eller 

effektdokumentasjon tillagt vekt.  

Et tydelig budskap fra informantene var at fagmiljøet må involveres og støtte opp om en 

beslutning for at den skal oppleves som legitim. Dette synet finner støtte i en artikkel om 

legitim policymaking, som argumenterer for at helsearbeidere har en viktig rolle i prioritering 

(88). Systemene i både England (NICE) og Skottland (SMC) har bred involvering av 

fagpersoner.  En utfordring er imidlertid at informantene i studien mente at legitime 

beslutninger hovedsakelig bør vektlegge effekt av et tiltak, at kostnader skulle tillegges vekt 

ble bare nevnt av noen få. Dette viser igjen at informantene ikke har dagens prioriterings-

kriterier «under huden».  

Informantenes viktigste kritikk av beslutningsforum er mangel på involvering av fagpersoner. 

Samtidig mente mange at beslutningsforum vektla budsjettkontroll for mye. Noen mente 

faktisk at RHF-direktørene ikke var de rette beslutningstagerne, de var for langt unna 

pasientene. Stein Sundstrøm, leder for Norsk onkologisk forening, skriver i en kronikk om 

beslutningsforum (89) at «de sitter i en åpenbar dobbeltrolle ved at de har budsjettansvar for 

sykehusene. En bevisst eller ubevisst interesse av å holde utgiftene nede, vil kunne påvirke 

beslutningene.»  Det er selvsagt en mulighet at lederne av RHF’ene har for stor 

oppmerksomhet mot «bunnlinja», men samtidig er disse argumentene også en enkel måte å 

avskrive realitetene og behovet for å kunne si nei i enkelte tilfeller på. Erfaringene fra 
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Skottland er at andel «ja» har økt, etter at de la om sitt system og involverte flere fagfolk. På 

den annen side, har de fortsatt flere restriktive beslutninger enn vi har hatt i Norge. Bedre 

involvering av fagpersoner i beslutningsforums arbeid, vil også være i tråd med prinsippene 

om åpenhet i forvaltningen og rammeverket «Accountability for reasonableness». 

Beslutningsforum har fått kritikk for å være et lukket forum. I etterkant av Norheimrapporten 

har det blitt oppnevnt en brukerrepresentant, som har observatørstatus. Lars Vorland mener 

forumet er så åpent som det kan være, men han er også åpen for forslag til forbedring (90). 

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering legger stor vekt på åpenhet i sitt arbeid, kanskje kan 

beslutningsforum plukke opp noen ideer fra rådets hjemmesider. Samtidig er Vorland tydelig 

på at det skal tas vanskelige beslutninger, og at man ikke kan unngå restriksjoner. Dette 

gjelder, etter min vurdering, uansett hvor god åpenhet og involvering av fagpersoner man får 

til. 

Flere ganger i intervjuene hevder informantene at Norge er sent ute med å ta disse nye, 

kostbare legemidlene i bruk. Disse påstandene finner imidlertid ikke støtte i litteraturen. 

Rapporten om det norske helsesystemet skriver at det 2010 var det god tilgang til innovative 

behandlingsformer i Norge (29). En rapport utgitt av britisk legemiddelindustri finner at 

Norge ligger på en 4. plass i Europa i å ta i bruk nye legemidler på kreftområdet (91).  

Noen informanter fortalte at de i løpet av sitt yrkesliv jevnlig hadde møtt begrensninger i hva 

slags legemidler eller utstyr som kunne brukes. Andre, kanskje særlig de yngre, hadde ikke 

slike erfaringer fra før og de var kanskje mest frustrerte. Legeforeningens forskningsinstitutt 

har flere ganger siden 1994 stilt spørsmål til et representativt panel (ca 2000) leger som kan 

belyse dette.  I 1993 svarte 63 % at de opplevde ressursmangel som en personlig belastning 

(62). I 2010 svarte 21,5 % at det opplevdes stressende at pasienter underbehandles av 

økonomiske årsaker
14

. Dette viser at økonomiske begrensinger ikke er nytt for norske leger 

generelt, og muligens at det er blitt mindre begrensinger med tiden.  Kanskje har kreftområdet 

de senere årene hatt særlig gode rammebetingelser? Felles for alle informantene var imidlertid 

en bekymring for framtidens offentlige kreftomsorg, disse utfordringene kommer til å 

eskalere. Dette synet får støtte i en rapport utgitt av WHO Europa, som omhandler tilgang til 

nye legemidler i Europa (92). Rapporten hevder at tilgangen til kreftbehandling kan være truet 

som et resultat av de økende kostnadene på nye kreftlegemidler.  

                                                 
14
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6.1.3 Private aktører  

Mitt hovedinntrykk er at informantene har et positivt forhold til legemiddelindustrien, og det 

er helt tydelig at industrien har hovedrollen som innovatør. Noen mente derfor at man må 

betale det industrien forlanger uansett, pasientene må få tilgang til ny behandling. Ingen 

nevnte at resultatene burde bekreftes i flere studier, det var litt overraskende for meg som har 

jobbet i et miljø som er opptatt av oppsummert forskning. Bare en informant var opptatt av at 

kreftleger kan ha et for tett bånd til industrien, og at det i større grad bør opplyses om 

samarbeid. Samtidig var mange kritiske til prisfastsettingen generelt og til hemmelige priser 

spesielt. Flere mente at Norge var et lite marked, og at et nordisk samarbeid om priser ville 

være nyttig. I Stortingsmeldingen om legemidler (93) heter det at Helse- og 

omsorgsdepartementet vil vurdere mulighetene for fremtidig nordisk samarbeid på 

legemiddelområdet. Samtidig vises det til erfaringer fra tidligere sonderinger mellom de 

nordiske land: det er komplisert å inngå et forpliktende samarbeid, bl.a. fordi helsetjenesten er 

ulikt organisert og finansiert. Pressen har generelt vært lite opptatt av å kritisere legemiddel-

industriens rolle i prioriteringsdebatten. Oftest er pasientene framstilt som offer, lege og 

industri som helter og myndighetene som skurkene. Men en kronikk publisert i Dagens 

Medisin (94), stiller spørsmålet: «Hvorfor det er mer akseptert å be staten subsidiere 

legemiddelindustrien enn å be legemiddelindustrien dokumentere behovet for subsidier?» Det 

er en frisk vinkling! Jeg tenker at dette er områder som det bør bli større åpenhet om, og at 

mange journalister med fordel kan utvide vinklingen i sakene de skriver om 

prioriteringsspørsmål. 

Det er nylig etablert et privat tilbud om kreftbehandling i Norge. Pressen har gitt mye 

spalteplass til todelt helsevesen som resultat av beslutningsforums restriktive beslutninger 

(95, 96). Informantene var opptatte av dette og bekymret for todeling av helsetjenesten i 

Norge. Flere syntes det var frustrerende at den private aktøren kunne tilby den behandlingen 

de selv ønsket å gi. Dette kan forstås i lys av informantenes sterke medisinske orientering, og 

at de ikke legger så stor vekt på kostnadseffektivitet. I møtet med noen av informantene fikk 

jeg inntrykk av at mange pasienter ble behandlet privat, og at den todelte helsetjenesten spilte 

en stor rolle i hverdagen. Dette undres jeg litt over, all den tid Aleris kun har behandlet en 

håndfull pasienter så langt (46). For de ytterst få pasientene som hadde blitt behandlet privat 

var samarbeidet mellom sykehusene meget godt, noe som selvsagt er bra for pasientene. 

Prinsipielt er det utfordrende med en todelt helsetjeneste innen kreftomsorg, og dilemmaene 
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bør drøftes åpent. I praksis er imidlertid det private tilbudet foreløpig av liten betydning så 

vidt jeg kan forstå, men det trolig bli flere restriktive beslutninger i årene som kommer. 

Dermed kan det være viktig at både politikere og ledere for den offentlige 

spesialisthelsetjenesten tenker gjennom og informerer om hvordan samfunnet og 

helsetjenesten skal forholde seg til dette.  

Det er nytt i Norge at kreftbehandling også er et kommersielt marked. En informant fortalte 

meg om det internasjonale markedet norske pasienter (via private forsikringsordninger) er en 

del av, og det virker nesten skremmende. I tillegg finnes det jo en jungel av alternative tilbud i 

både inn- og utland, som det er utenfor denne oppgaven å diskutere. Hvem skal beskytte 

pasienter i en sårbar fase mot alle disse aktørene, som jo også har et profittmotiv?  

6.1.4 Implementering 

Det foreligger en sterk forventing hos myndighetene om at beslutningene som tas i 

beslutningsforum skal implementeres i klinikken. På nyemetoder.no er implementering fjerde 

og siste fase ved innføring av nye metoder (forslag, metodevurdering, beslutning, 

implementering). Det står: «Spesialisthelsetjenesten skal bruke metoder i samsvar med de 

beslutninger som fattes. Beslutningene tatt på nasjonalt nivå skal koordineres i de faglige 

retningslinjene som Helsedirektoratet har ansvar for.» Mitt hovedinntrykk fra disse 

intervjuene, er at beslutningene stort sett følges, til tross for suboptimalt implementerings-

arbeid. Studien viser at det er et stort behov for bedre informasjon fra beslutningsforum til 

klinikken. Dette gjelder både enkeltvedtak og beslutninger som gjelder endringer i selve 

systemet. 

Informantene fortalte også om flere måter å omgå restriksjonene på. Noen informanter fortalte 

at de aktivt søkte pasienter inn i kliniske studier for å få tilgang, men at dette ikke alltid var 

mulig. Noen fortalte også at restriksjonene bevisst ikke ble fulgt, for eksempel når regningen 

kunne belastes sykehuset sentralt. Dette ble begrunnet med at hensynet til pasientene er 

viktigere enn hensyn til systemet, igjen er den medisinske nærhet til pasienten og legens 

faglighet i sentrum. Dette er i tråd med funnene i en canadisk studie, der informantene brukte 

mye krefter på å omgå restriktive beslutninger ut fra hensynet deres pasienter (79). Arne Berg 

spør i et avisinnlegg om det kan få konsekvenser for en avdeling eller for en enkelt lege om 

beslutningene ikke følges (84).  Jeg tror ikke han har fått et gjennomarbeidet svar på sine 

spørsmål fra beslutningsforum.  
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Fordi de aktuelle legemidlene har vært i bruk i klinikken før de restriktive beslutningene kom, 

og noen pasienter fortsatt skal ha tilgang, er det vanskelig å kontrollere om beslutningene 

følges lojalt.  Jeg tenker at det er en lederoppgave å sørge for at alle leger i én avdeling 

forholder seg til restriksjonene slik det er tenkt. Ett eksempel fra denne studien er avdelingen 

hvor det var gitt «strengt pålegg» om at restriksjonene skulle følges. Muligens vil ledere på 

laveste nivå være de som kommer mest i strekk mellom «medisinens ulike logikker», og som 

vil bli utfordret mest på hvor lojaliteten skal ligge. Da blir det ekstra viktig med lederstøtte og 

involvering fra høyere nivå. 

Dagens Medisin var viktigste informasjonskilde for de fleste informantene. Her ligger det en 

stor oppgave for ledere, både på RHF-, HF- og sykehusnivå. Jeg tror at ved å jobbe bevisst 

med tema som er viktige for implementering (65, 66), som informasjon, organisasjonskultur 

og aktiv involvering av interessenter vil forståelsen for beslutningene og beslutningsforum 

øke. Det å involvere flere fagpersoner inn i beslutningsprosessene vil trolig være bra for 

implementeringen. En særskilt implementeringsutfordring er (også nevnt i avsnittet om 

prioritering) informantenes vurdering av økonomiske hensyn og helseøkonomi. Her ligger det 

også en utfordring for helseøkonomene, kan de gjøre fagområdet sitt mer åpent og 

tilgjengelig?   

For å få en mest mulig enhetlig forvaltning av kreftlegemidler har finansieringen av flere blitt 

flyttet fra HELFO til spesialisthelsetjenesten. For noen kreftlegemidler (tablettform) har det i 

perioder vært mulig å søke om individuell refusjon, som altså ikke finansieres av sykehusene, 

men av HELFO. Noen informanter lurte på om de fortsatt kunne gjøre det, selv om 

beslutningsforum har sagt nei. Andre var bekymret for om private kreftleger kunne søke, men 

ikke de. Tanken er vel at det ikke skal gjøres, men slik systemene er i dag gjelder 

beslutningsforums avgjørelser kun for legemidler som sykehusene finansierer. Her er det 

muligens behov for en opprydding og tydeliggjøring. 

Flere av informantene var opptatt av at beslutningene påførte dem dilemma og utfordrende 

situasjoner i klinikken, som beslutningstagerne ikke har forutsett eller drøftet åpent. Om man 

har plikt til å informere pasienten er ett eksempel. Et annet dilemma som har oppstått er om 

pasienter som betaler for et «nei-legemiddel» selv, kan få det gitt på sykehus av offentlig 

ansatt helsepersonell. Arne Berg har i en kronikk tatt til orde for dette, han spør blant annet 

(5): «Myndighetene har vel ingen intensjon om å aktivt fraråde bruk av legemidler med 

dokumentert livsforlengende effekt hvis pasientene finansierer dem selv?» Også her var 
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meningene delte. Noen få mente at hensynet til enkeltpasienten tilsier at det åpnes for dette.  

Dette var i tråd med et stort flertall (76 %) av klinikere i studien fra Canada, som støttet opp 

om at legemidler som ikke blir finansiert av det offentlige kan betales privat og gis ved 

offentlig sykehus (71). I min studie mente de fleste at hensynet til andre pasienter tilsier at det 

ikke må åpnes for dette. Det overrasket meg at ikke alle avdelinger hadde en plan for hvordan 

de skulle håndtere slike situasjoner, særlig siden et slikt tilfelle har blitt omtalt i pressen. Også 

her er det behov for tydeligere ledelse og retningslinjer, gjerne helt fra RHF-nivå.  

6.2 Metodologiske betraktninger og begrensinger 

Kvalitative studier kan bidra til å øke vår forståelse av medisin (97). Også for kvalitativ 

forskning er det viktig å vurdere kvaliteten på studiene kritisk. Det finnes imidlertid ingen 

standardisert metode for å eliminere feil i kvalitativ forskning, men mange ulike begrep og 

sjekklister er foreslått. Det kan imidlertid være vanskelig å operasjonalisere disse ulike 

begrepene. Mays og Pope mener at relevans og validitet er de viktigste begrepene (98). En 

studie kan være relevant om den enten frambringer ny kunnskap eller øker tilliten til 

eksisterende kunnskap. En annen dimensjon av relevansbegrepet er om funnene kan overføres 

til andre sammenhenger. Med validitet menes om studien undersøker det den var tenkt å 

undersøke. Malterud løfter i tillegg fram refleksivitet som et eget begrep (97). Refleksivitet 

handler om hvordan forskerens egen rolle påvirker både gjennomføring og funn. Jeg vil i 

dette kapittelet drøfte styrker og svakheter i denne studien, og forsøke å knytte det til disse tre 

begrepene.  

6.2.1 Relevans 

Var det verdt å gjøre denne studien? Problemstillingene i studien er dagsaktuelle og opptar 

mange, både i fagmiljø, presse og generelt publikum. Jeg mener der for at det er relevant å 

gjøre en kvalitativ studie for å undersøke nærmere hvilke erfaringer klinikere har med 

restriktive beslutninger. At jeg ikke fant noen helt tilsvarende studier i mine litteratursøk, gjør 

at studien bidrar med ny kunnskap og er vel verdt å gjennomføre.  

Denne studien er gjort på kreftleger ansatt ved norske offentlige sykehus. Det er interessant å 

tenke over om resultatene kan overføres utenfor utvalget. Informantene er rekruttert gjennom 

snøballmetoden, og mange av dem er markante fagfolk som kanskje har en ekstra sterkt 
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engasjement. Det kan derfor tenkes at andre informanter ville gitt andre resultater. Samtidig 

har studien fått fram nyanser og bredde i erfaringer og oppfatninger, som i alle fall var 

overraskende for meg. Jeg tror derfor at resultatene er delvis overførbare utover de 12 

informantene. Erfaringer med restriksjoner innen helsetjenesten er aktuelt både utenfor 

kreftfeltet og utenfor Norges grenser. Studien kan derfor også tenkes å være relevant utenfor 

kreftfeltet og utenfor Norges grenser.  

6.2.2 Validitet 

Undersøker studien det den sier den skal undersøke? Som forsker forsøker man å gjøre så 

godt man kan for at studien skal besvare forskningsspørsmålene på en god måte. Det er for 

eksempel viktig å vise fram spekteret av meninger hos informantene. Likevel kan det hende at 

feil eller mangler ved metoder eller tolking av funn gjør at en studie ikke er valid. For at andre 

skal kunne vurdere dette er det viktig å være åpen om metodene og hvordan man har analysert 

dataene. Dette har jeg forsøkt å gjøre så godt som mulig i metodekapittelet. Ved å gjengi 

mange direkte sitater i resultatkapittelet kan leseren også gjøre seg en selvstendig mening om 

hva informantene egentlig mente, uten å være avhengig av min tolking. Sitatene er lest 

gjennom og godkjent av informantene, noe som også bidrar til økt validitet. En av 

informantene hadde noen kommentarer til sine sitater. Det viste at det skjer noe på vei fra 

samtale til trykk, og det kan være vanskelig å få fram akkurat det informanten hadde tenkt.  I 

litteraturen anbefales det å styrke validiteten ved å bruke ulike metoder. Dersom jeg hadde 

hatt mer tid og ressurser til rådighet, kunne jeg som supplement gjennomført en kvantitativ 

spørreundersøkelse til alle landets kreftleger. Dette kunne gitt interessante tall å «speile» mine 

funn i. I denne studien har jeg brukt litteratur for å styrke validiteten av mine funn.  

Også når det gjelder validitet er denne studien prisgitt de 12 informantene. Har de for mye 

innsikt i overordnede problemstillinger? Snakker de sant? Hva velger de å fortelle og hva tier 

de med? Det er vanskelig å gi noen eksakt vurdering av dette. Da vi gjennomgikk 

informasjonsskrivet var det flere av informantene som var opptatt av å ivareta sin anonymitet. 

Det tyder på at tematikken for studien er følsom, og at man kan ha meninger eller erfaringer 

som ikke oppleves som «stuerene». Imidlertid opplevde jeg ikke at de prøvde å «please» meg 

eller lederne sine ved å være for positive. Jeg fikk også høre om måter å bevisst unngå 

restriksjonene på, dette tolker jeg som at informantene valgte å være åpne. I de første 

intervjuene opplevde jeg at informantene fortalte mindre om sine personlige erfaringer i møtet 
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med pasientene enn jeg ønsket. For å få mer svar på dette forskningsspørsmålet gjorde jeg 

derfor noen endringer i intervjuguiden, samt at jeg ble mer bevisst på oppfølgende spørsmål 

eller å ta opp igjen denne tematikken på en senere tidspunkt i intervjuene.  

6.2.3 Refleksivitet 

Forskeren spiller en stor rolle i kvalitativ forskning, noe jeg har erfart og tenkt mye over. 

Malterud skriver at «Refleksivitet innebærer at vi erkjenner og overveier betydningen av vårt 

eget ståsted i forskningsprosessen» (54). En masteroppgave er et begrenset prosjekt, og en 

viktig del av prosjektet er studentens læring. Jeg har virkelig lært mye – både om kreftlegers 

erfaringer og om kvalitativ forskning. Samtidig påvirker det at jeg ikke hadde gjort en slik 

studie før, selvsagt både planlegging, gjennomføring og analyse. En mer erfaren kvalitativ 

forsker ville sikkert fått enda mer ut av studien. Jeg var særlig spent på hvordan samtalene 

ville flyte. Det var imidlertid ikke noe problem å få informantene til å snakke, kreftleger 

virker å være en talefør gruppe. Jeg valgte å ikke følge intervjuguiden slavisk, det ble mer flyt 

i samtalene på den måten. Jeg syntes det var krevende å lytte og tenke ut gode oppfølgings-

spørsmål og få dekket hele intervjuguiden. Ganske ofte kom jeg i ettertid på gode 

oppfølgingsspørsmål. På en måte kan intervjuguiden virke hemmende på et slikt intervju, men 

dette er nok ferdigheter som blir bedre med øvelse. Når det gjelder sammenskriving, har jeg 

hatt stor fordel av min bakgrunn. Jeg skriver mye i jobben min, og jeg har både mastergrad og 

doktorgrad fra før. 

I intervjuforskning produseres data i samspill mellom intervjuer og informanter. I tillegg 

innebærer presentasjon og framstilling av funn en stor grad av subjektivitet. Jeg har forsøkt å 

gjengi det informantene fortalte meg så nøyaktig som mulig, men har naturlig nok måtte gjøre 

et utvalg av sitater som belyser forskningsspørsmålene på best mulig måte. Dette medfører at 

presentasjonen av funnene i seg selv innebærer en viss grad av fortolking. Dette er det, etter 

min mening, ikke mulig å komme utenom i denne typen forsking. Ville en annen forsker fått 

samme resultater i dette utvalget? Jeg tror hovedtrekkene ville stått seg, men det ville sikkert 

kommet fram andre nyanser. Igjen blir det viktig å være åpen om metodene og sin egen 

forståelseshorisont. Det har vært veldig nyttig, ja faktisk helt nødvendig, å få innspill fra 

veileder Eli Feiring og medstudent Marit Endresen underveis. 

Som «ikke-lege» har jeg en utenfra posisjon i denne studien. Dette har både fordeler og 

ulemper. Jeg opplevdes neppe som truende, det var en fordel. Ulempen kan være at en «ikke-
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lege» ikke blir tatt alvorlig. Det opplevde jeg imidlertid ikke som noe stort problem. Som 

byråkrat og representant for myndighetene, kunne jeg blitt møtt med skepsis og tillagt en 

slags «revisor» rolle. Dette opplevde jeg heller ikke som et problem. Jeg hadde relevant 

bakgrunn og innsikt i det vi skulle diskutere (også en slags ekspert), behersket deres språk 

sånn noenlunde, og spurte når jeg ikke forsto. Mine informanter tok meg på alvor og virket 

glade for å få snakke om noe som engasjerte dem. Kanskje så de på dette som en mulighet til 

å formidle noe inn i «systemet». En ulempe med denne utenfraposisjonen, er at mangel på 

detaljkunnskap gjør det er vanskeligere å være kritisk. Dette gjelder her særlig erfaringene fra 

klinikken. Mine informanter er ressurssterke og velformulerte. Jeg kunne kanskje vært enda 

mer aktiv i rollen som intervjuer og utfordret en del av dem på liten forståelse for prioritering, 

som jo er et område jeg behersker. På den annen side har de fått fortelle sin opplevelse av 

virkeligheten, og det er jo det kvalitativ forskning handler om. Det var heller ikke min 

oppgave å «omvende» noen til å ta noen spesielle standpunkter, det var viktig for meg å være 

en nøytral forsker og observatør.  
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7 Konklusjon 

Prioritering, særlig i betydningen av rasjonering av et etterspurt gode, vil aldri bli enkelt. 

Når krybben er tom bites hestene. Vi lever i et av verdens rikeste land, og vi har høy 

betalingsvilje for helsetjenester. Kikker vi ut av boblen ser vi flere problemkomplekser 

som kan true finansieringen av den offentlige helsetjenesten i Norge; synkende oljepriser, 

eldrebølge, klimaendringer og flyktningkrise. Noe av dette vil nok føre til at den 

offentlige helsetjenesten vil måtte prioritere hardere framover, også når det gjelder 

kreftområdet. Informantene var bekymret for økt privat tilbud innen kreftomsorgen og 

utvikling mot todelt helsetjeneste. Hva kan framtidens offentlige helsetjeneste tilby? Dette 

er viktige problemstillinger som bør drøftes åpent.  

Restriksjonene opplevdes i varierende grad som problematiske. Informantene hadde 

forståelse for prioritering på et overordnet nivå, men det var vanskeligere når det gjaldt 

egne pasienter. Fag og økonomi ble betraktet som to helt adskilte områder. Det var 

generelt en bekymring for at økonomi ble tillagt for stor vekt i beslutningene, og 

effektmålet kvalitetsjusterte leveår ble kritisert av mange. Det var et sterkt ønske om bedre 

involvering av klinikere i beslutningene. Privat tilbud om kreftbehandling medfører flere 

dilemma. Ledernivået virket mange steder lite involvert i implementering av 

beslutningene og diskusjoner av dilemma som oppstår. 

Selv om funnene i en slik kvalitativ undersøkelse ikke kan generaliseres, kan man likevel 

trekke noen konklusjoner og peke på områder som bør jobbes videre med. Det at 

informantene skilte så skarpt mellom fag og økonomi og uttrykte skepsis til helseøkonomi 

generelt viser at «de ulike logikkene» fortsatt brytes i helsetjenesten. Dette er utfordrende, 

både for forståelsen for prioritering generelt og for implementering av nasjonalt system 

for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Jeg tror Reidun Førdes 10 år gamle 

påstand om at «profesjonsetikk og prioritering ikkje er eld og vatn» var en smule 

optimistisk (62). Kanskje er det bra at de ulike profesjonene har så sterke identiteter, men 

det er likevel viktig å vite om og ha innsikt i «de andres» oppgaver og forståelses-

horisonter. Kanskje bør kreftlegene lære mer om prioritering og utfordringen med å få et 

budsjett til å skulle dekke mange gode tiltak? På den annen side bør myndighetene 

vurdere om kreftlegene kan involveres i beslutningene på en bedre måte. I følge 

informantene kan det også virke som om ledelsen både på RHF-, HF- og sykehusnivå kan 
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jobbe mer systematisk med å implementere nasjonalt system for innføring av nye metoder 

i spesialisthelsetjenesten.  
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9 Vedlegg 

9.1 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

«Klinikeres erfaringer med nasjonale beslutninger om å ikke 

ta i bruk nye kreftlegemidler» 

Bakgrunn og formål 

Gapet mellom ønsker og ressurser er en utfordring i fordelingen av offentlige velferdsgoder. I 

Norge er det tre prioriteringskriterier som gjelder for spesialisthelsetjenesten: alvorlighet, 

effekt og kostnads-effektivitet. I 2014 har det blitt bestemt at flere nye kreftlegemidler ikke 

skal tas i bruk, og helseøkonomiske vurderinger har vært viktige elementer i disse 

beslutningene. Formålet med prosjektet er å få kunnskap om klinikeres holdninger til og 

erfaringer med disse beslutningene.  

 

Studien vil danne grunnlag for en masteroppgave i helseadministrasjon ved universitetet i 

Oslo (MHA-studiet). Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. Studenten som utfører 

studien, Hege Wang, er ansatt i sekretariatet til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, som 

er en del av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Veileder for oppgaven er 

førsteamanuensis Eli Feiring som er ansatt ved Universitetet i Oslo, avdeling for helseledelse 

og helseadministrasjon. 

 

Til studien har jeg valgt en kvalitativ metode, og jeg ønsker å gjøre semistrukturerte intervjuer 

med ti til tolv overleger. Vi henvender oss til erfarne klinikere, på overlegenivå, for å få gode 

refleksjoner om erfaringer som kan belyse forskningsspørsmålet i studien. Informantene 

rekrutteres fra flere regionale helseforetak.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltagelse i studien innebærer at du først vil bli kontaktet for å avtale tid for intervju. 

Intervjuet vil foregå på din arbeidsplass og ta omtrent en halv time. Noen aktuelle 

problemstillinger er: 

 Er beslutningen kjent? Blir den etterlevet? 

 Hvordan oppleves det å ikke kunne bruke alle legemidler? 

 Er det relevant å legge vekt på kostnader når nye legemidler skal tas i bruk? 
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Intervjuet vil bli tatt opp som lydfil, og deretter skrevet ut (transkribert).  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Informantens identitet er ikke 

relevant, og du vil i oppgaven være anonym, så langt det lar seg gjøre. I arbeidet med å 

analysere data, vil jeg bruke en navneliste for å knytte identitet til intervju. Denne vil 

oppbevares innelåst, atskilt fra øvrige data. Lydfilene og de transkriberte filene vil lagres 

innelåst på en minnepinne. Ingen andre vil ha tilgang til materialet. Samtykkeskjemaene vil 

også bli oppbevart innelåst. Når masteroppgaven er godkjent vil navnelisten, alle lydfiler og 

transkriberte filene slettes.  

Det er lite sannsynlig at deltagerne vil kunne gjenkjennes i oppgaven. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes november 2015. Masteroppgaven vil bli ett offentlig 

dokument og være tilgjengelig på universitetets nettsider.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Hege Wang på telefon  

92 42 44 55 eller epost hegewan@uio.no  

 

  

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

Ja, jeg samtykker til å delta i intervju 

 

Ja, jeg samtykker til at jeg eventuelt kan gjenkjennes indirekte i oppgaven 

  

mailto:hegewan@uio.no
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9.2 Intervjuguide 

Takk for at du lar deg intervjue i denne studien. Som beskrevet i informasjonsskrivet, kan du 

når som helst trekke deg fra studien. 

Hensikten med studien er å få vite mer om hvordan nasjonale beslutninger om ikke å ta i bruk 

alle nye legemidler på kreftområdet påvirker din kliniske hverdag og hvordan du ser på slike 

nasjonale beslutninger. Bakgrunnen er at det stadig utvikles nye legemidler for kreftpasienter.  

Disse har ofte en livsforlengende effekt, ikke kurativ, og de er kostbare. I fjor ble det på 

nasjonalt nivå bestemt at flere slike ikke skal brukes i den offentlig helsetjenesten. 

Helseøkonomiske argumenter var viktige i disse beslutningene.  

Jeg jobber i forvaltningen med prioritering, og jeg vil gjerne vite mer om hvordan slike 

beslutninger oppleves for dere som forholder dere til alvorlig syke kreftpasienter og som må 

gjennomføre beslutningene i klinikken.  

Jeg har bakgrunn som biofysiker og har før jeg begynte i forvaltningen jobbet med ulike 

former for kreftforskning; på lab og på Kreftregisteret.  

a) Innledende spørsmål 

 Kan du fortelle meg litt om din arbeidshverdag som onkolog? Hvilke pasientgrupper 

behandler du, hva er din rolle når det gjelder legemidler? Bestemmer du hvordan dine 

pasienter skal behandles med legemidler? 

 Påvirker noen av disse nasjonale beslutningene din hverdag? 

 

b) Profesjonsetisk perspektiv 

 Hvordan oppleves det for deg?  

Kan du si noe mer om hvordan det er å være doktor i disse situasjonene?  

 Hvordan formidler du dette til pasientene?  

o Hvordan forholder du deg til det private tilbudet som er etablert i Oslo? 

o Snakker du med pasientene om behandling i utlandet? 

 

c) Overordnet konsekvensetisk perspektiv 

 Snakker dere i fagmiljøet om kostnadene knyttet til disse legemidlene? 

 Er det nytt at man ikke kan bruke alt som har effekt? 

 Tror du det offentlige vil ha råd til å dekke alle mye legemidler i framtiden? 

 Hva tenker du om kostnadene? Er det umoralsk å ta hensyn til kostnader når det 

gjelder helsetjenester? 

o Forskjell på kurativ eller livsforlengende behandling? Pasientenes alder? 

o Hva kan du si om industriens rolle? 

o Avdelingsbudsjett – legemidler vs personell 

 Helsetjenesten har begrensede ressurser. Hva tenker du om dine pasienters behov i 

forhold til andre pasienters behov?  
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 Er det nødvendig å prioritere i Norge? 

 

d) Om åpenhet rundt prioriteringer 

 Hva tenker du om de tre lovfestede prioriteringskriteriene for SHT: alvorlighet, effekt 

og kostnadseffektivitet? 

 Burde det vært en grense for kostnadseffektivitet? 

 Hva tenker du om at de administrerende direktørene for RHF’ene nå tar denne typen 

beslutninger? 

 Hvordan får du vite om beslutningene? 

 Hva skal til for at en nei-beslutning har legitimitet? 

 Hva tenker du om nasjonale retningslinjer utgitt av Helsedirektoratet? 

 

e) Avslutning: 

 Har du noe viktig du ikke har fått sagt? 

 Hva var det viktigste vi har snakket om? 

 Hvorfor ville du være med i studien? 

 


