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Sammendrag 

Helsetiltak kan blant annet spare berørte individer for tap av leveår. Leveårene som vinnes, 

kan benyttes som mål på pasientnytte i helseøkonomiske nytte-kostnadsanalyser. I slike nytte-

kostnadsanalyser er det vanlig å sammenligne vunnede leveår med tiltakskostnadene alene og 

beregne tiltakets kostnadseffektivitet på grunnlag av dette. Men tiltak som øker levetiden, vil 

også ha konsekvenser i form av de berørte individers forbruk og eventuelle produksjon i 

vunnede leveår. Det er ulike meninger blant fagfolk om i hvilken grad disse postene bør 

tillegges vekt ved prioritering mellom tiltak. Uansett er det imidlertid ønskelig at de 

redegjøres for i deskriptiv økonomisk evaluering av tiltak, og at konsekvensene av å inkludere 

dem i nytte-kostnadsbrøker tydeliggjøres.  

I denne oppgaven ble estimater for forbruks- og produksjonsvirkninger inkludert på 

kostnadssiden i tjue allerede utførte kostnad-effekt-analyser. Undersøkelsene ble hentet fra en 

oversiktsartikkel av Tengs et al. fra 1995 [1]. Bare artikler som inneholdt nok informasjon om 

forskjeller i overlevelse over tid i de aktuelle sammenligningsgruppene, ble reanalysert. 

Konsekvensene av reanalyseringen ble anslått, både med hensyn til hvordan kostnads-

effektiviteter påvirkes og om det endrer konklusjon om aksept av tiltak ved ulike tentative 

grenser for betalingsvillighet.  

Inklusjon av forbrukskostnader alene ga en median økning av kostnadene per vunnet 

diskontert leveår på omtrent 100 %. Inklusjon av både forbrukskostnader og produksjons-

gevinster ga en median økning på omtrent 50 %, og samtlige 56 tiltak som ble reanalysert, ble 

mindre kostnadseffektive etter inklusjon. At dette kan ha betydning i beslutningssammenheng 

er vist ved å benytte ulike tentative grenser for betalingsvillighet. Konklusjonen med hensyn 

til kostnadsforsvarlighet endret seg for en rekke tiltak. For to tiltak med kostnadseffektiviteter 

for flere aldersgrupper, ble det observert en endring i prioriteringsrekkefølge etter inklusjon 

av forbruks- og produksjonsvirkninger.  
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1 Innledning  

Helsetiltak kan spare berørte individer for tap av leveår. Leveårene som vinnes ved slike 

tiltak, kan benyttes som mål på helsegevinst i helseøkonomiske nytte-kostnadsanalyser [2]. I 

nytte-kostnadsanalyser er det vanlig å se vunnede leveår i forhold til tiltakskostnadene alene 

og å beregne kostnadseffektivitet på grunnlag av dette. Men tiltak som gir økt levetid, vil også 

ha konsekvenser i form av de berørte individers forbruk og eventuell produksjon i vunnede 

leveår. Forbruket av varer og tjenester kan være både offentlig og privat, og 

forbrukskostnadene innebærer både medisinske og ikke-medisinske kostnader. 

Produksjonsvirkningene oppstår som følge av eventuelt økt yrkesdeltakelse ved forlengelse av 

levetid, og er å anse som en gevinst som følge av tiltaket. Både forbrukskostnader og 

produksjonsgevinster i vunnede leveår inngår i betegnelsen kostnader ved økt overlevelse, 

som av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har blitt definert som totalt forbruk 

minus total produksjon i vunnede leveår [3]. Felles for forbrukskostnader og produksjons-

gevinster i vunnede leveår, er at de ikke ville oppstått om helsetiltaket av interesse ikke hadde 

blitt gjennomført.  

I praksis kan både forbrukskostnader og produksjonsgevinster inkluderes på kostnadssiden av 

nytte-kostnadsbrøken i helseøkonomiske evalueringer. I Statens legemiddelverks 

«retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser» kommer det eksplisitt fram at kostnader i 

vunnede leveår ikke skal inkluderes i helseøkonomiske analyser som sendes til vurdering for 

opptak i blåreseptordningen [4]. Også i National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE) sine retningslinjer, forklares det at kostnader som er urelaterte til sykdommen av 

interesse, ikke skal inkluderes. NICE er forøvrig institusjonen som utformer retningslinjer til 

NHS i England for kostnadseffektivitet av nye og etablerte teknologier [5]. I Sverige var det 

tidligere anbefalt at kostnader ved økt overlevelse skulle tas med i helseøkonomiske 

evalueringer. Men etter en revisjon av «allmenne råd til økonomiske analyser» i 2015, ble det 

også her vedtatt at kostnader ved økt overlevelse skal ekskluderes fra analysen [3]. I et notat 

til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2015, skrev Folkehelseinstituttet (FHI) at 

hvilken vekt produksjonsgevinster og levekostnader skal tillegges ved prioritering, er et 

verdispørsmål, og at det innebærer avveining mellom hensyn til samlet samfunnsmessig 

ressursbruk og hensyn til rettferdig fordeling mellom pasientgrupper. Et utdrag av dette 

notatet er gjengitt i vedlegg 1. FHI mente at det ville være både logisk og moralsk forsvarlig å 

tillegge produksjonsgevinster og levekostnader noe vekt ved prioritering, og foreslo at dette 
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kunne ivaretas ved at en viss brøkdel av disse regnes med som kostnader når kostnader per 

QALY vurderes opp mot betalingsvillighetsgrenser. I stortingsmeldingen i 2016 (nr. 34) om 

prioritering i helsetjenesten, tok ikke HOD FHIs forslag til følge [6]. Debatten vedrørende 

inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger er imidlertid pågående, og et av argumentene 

som har blitt framstilt i debatten mot inklusjon, er at det vil være praktisk vanskelig å 

gjennomføre [7]. Det har blitt påpekt at de kritiske spørsmålene både er om forbrukskostnader 

og produksjonsgevinster burde inkluderes i kostnad-effekt-analyser, og hvordan dette skal 

gjøres [8]. Denne masteroppgaven er et forsøk på å belyse det sistnevnte, altså hvordan dette 

kan gjøres. Ved å benytte en metode utformet av Erik Nord i samarbeid med meg, ble 

forbruks- og produksjonsvirkninger i vunnede leveår inkludert på kostnadssiden i allerede 

utførte kostnad-effekt-analyser. Disse analysene har dermed blitt reanalysert. Deretter ble 

konsekvensene av en slik inklusjon undersøkt, både hvordan kostnadseffektiviteter påvirkes 

og om det endrer konklusjon om aksept av tiltak ved ulike tentative grenser for 

betalingsvillighet.  

I kapittel 2 defineres først relevante begreper som omtales i denne oppgaven, og det gis et 

kronologisk sammendrag av viktige argumenter framstilt i debatten hittil vedrørende 

inklusjon av kostnader ved forlenget levetid i helseøkonomiske analyser. Til slutt i kapitlet 

presenteres tidligere utførte analyser hvor forbruks- og produksjonsvirkninger har blitt 

inkludert. I kapittel 3 redegjøres det for metoden som ble benyttet i denne oppgaven. 

Resultatene framstilles i kapittel 4, og i kapittel 5 diskuteres metoden og resultatene. En 

konklusjon av funnene i denne oppgaven er presentert i kapittel 6, der jeg også peker på en 

mulig implikasjon for norske retningslinjer for helseøkonomisk evaluering.  
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2 Bakgrunn  

Oppgavens tema ble formulert av min veileder, Erik Nord, og hensikten var i utgangspunktet 

å undersøke hvordan individets forbrukskostnader ved forlenget levetid påvirker 

kostnadseffektiviteten for ulike helsetiltak. Men etter hvert som relevant teoretisk litteratur ble 

gjennomgått, ble det avgjort at også produksjonsvirkninger skulle inngå i analysene.  

2.1 Begreper 

I helseøkonomisk nytte-kostnadsanalyse evalueres konkrete helsetiltak, og det gjøres en 

sammenligning av gevinster og ressursbruk for pasienter og samfunn [2]. Det finnes flere 

ulike former for nytte-kostnadsanalyser. De studiene som ble undersøkt i denne 

masteroppgaven, er såkalte kostnad-effekt-analyser, som forkortes CEA (Cost effectiveness 

analysis). I CEA måles pasientnytte i naturlige enheter, dette kan for eksempel være vunnede 

leveår eller antall unngåtte sykdomstilfeller [2]. Kostnadene knyttet til tiltaket kan videre 

deles inn i flere kategorier, slik som vist i figur 2.1.  

Om nytte-kostnadsanalysen gjelder for samfunnet som helhet (samfunnsperspektiv), skal alle 

relevante kostnader og gevinster inkluderes i analysen. I teorien tilsier dette at alle kostnader i 

figur 2.1 inkluderes i beregningen av et tiltaks ressursbruk [9]. Dette er sjeldent tilfelle, noe 

som diskuteres i avsnitt 2.2.  

Figur 2.1. Illustrasjon av ulike kostnader i økonomisk evaluering. Illustrasjonen er hentet fra artikkelen 

«Unrelated medical costs in Life-Years gained» [9].  
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2.1.1  Direkte kostnader  

Direkte kostnader innebærer verdien av alle goder og tjenester som konsumeres i 

gjennomføringen av tiltaket eller i behandlingen av konsekvenser som følge av tiltaket (som 

for eksempel bivirkninger) [10]. Kostnadene oppstår i pasientens normale levetid og omfatter 

både direkte medisinske og direkte ikke-medisinske kostnader [9]. Eksempler på direkte 

medisinske kostnader er kostnader for diagnostiske undersøkelser, legemidler, helsepersonell 

og medisinske fasiliteter. Denne kostnadskategorien har en sentral plass i alle kostnad-effekt-

analyser, uansett om analysen utføres med et samfunnsperspektiv eller et 

helsesektorperspektiv [8, 9]. Direkte ikke-medisinske kostnader er direkte relatert til 

intervensjonen som undersøkes, men faller utenfor helsesektoren. Dette kan for eksempel 

være pasientens transportkostnader til og fra klinikken. Slike kostnader burde inkluderes om 

det benyttes et samfunnsperspektiv i analysen, men kan bli ansett som irrelevante om det 

benyttes et mer begrenset perspektiv [9].   

2.1.2 Indirekte kostnader  

Når et helsetiltak fører til at en pasient lever lengre, vil denne pasienten ha et forbruk av varer 

og tjenester som ellers ikke ville oppstått om helsetiltaket ikke hadde blitt gjennomført. Disse 

kostnadene kan deles inn i tre kategorier: 

•  Framtidige relaterte medisinske kostnader er direkte tilknyttet den livsforlengende 

behandlingen som undersøkes, og oppstår i løpet av vunnet levetid. Hvis hensikten for 

eksempel er å undersøke kostnadseffektiviteten for et legemiddel mot diabetes, vil 

framtidige relaterte medisinske kostnader være de kostnadene som er direkte tilknyttet 

behandlingen av diabetes, og som oppstår i løpet av forlenget levetid [8]. Denne 

kostnadskategorien er vanlig å inkludere i helseøkonomiske evalueringer [9].  

• Framtidige urelaterte medisinske kostnader er medisinske kostnader som oppstår på 

grunn av behandling av andre sykdommer i vunnede leveår. Eksempelvis vil et individ 

som får forlenget levetiden etter behandling av kreft, kunne bli rammet av andre 

sykdommer i løpet av de vunnede leveårene. Hvis dette for eksempel er hjerneslag, vil 

framtidige urelaterte kostnader være kostnadene knyttet til behandling av hjerneslag [8]. 
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• Ikke-medisinske kostnader er alle kostnader som ikke anses som medisinske kostnader. 

Dette er kostnader knyttet til konsum av ikke-medisinske varer, goder og tjenester i 

vunnede leveår [8]. Eksempler på dette er kostnadene knyttet til kjøp av mat, bolig og 

klær [9].  

Et helsetiltak som gir vunnede leveår, vil også kunne føre til indirekte gevinster. Med disse 

menes produksjonsgevinstene som følger av at mennesker er friske og i live, og er i stand til å 

utføre arbeid [11].  

2.2 Debatten hittil 

En del av diskusjonen omkring inklusjon av forbrukskostnader dreier seg om kvalitetsjusterte 

leveår, forkortes QALY (quality adjusted life years), og hvorvidt instrumentene som er 

utgangspunkt for QALY-verdier, tar hensyn til forbruk i vunnede leveår. QALY er målet som 

benyttes for helsegevinster i «cost utility analysis» (CUA) [2]. I denne oppgaven er inklusjon 

av forbrukskostnader og produksjonsgevinster i CEA undersøkt. Studiene som ble reanalysert 

i denne oppgaven, har vunnede leveår uten kvalitetsjustering som mål for helsegevinst. I 

avsnitt 2.2.1 er diskusjonen om QALYs inkludert fordi noen av argumentene som er framstilt 

i den debatten også er relevante for vunnede leveår.  

2.2.1 Bør kostnader ved økt overlevelse inkluderes i 

helseøkonomiske evalueringer?  

I en mye sitert artikkel utgitt i 1997, argumenterte Meltzer for at framtidig relatert og urelatert 

medisinsk forbruk, samt også annet forbruk og produksjon, burde inkluderes som kostnader i 

helseøkonomiske evalueringer [12]. Han antydet at omfanget av disse kunne være stort nok til 

å betydelig endre kostnadseffektiviteten til vanlige medisinske intervensjoner, spesielt i 

tilfeller hvor en intervensjon har større effekt på forventet levetid enn forventet livskvalitet. 

Ifølge Meltzer innebærer en utelatelse av forbruk og produksjon at eksisterende nytte-

kostnadsanalyser er skjev i form av at intervensjoner som forlenger livet favoriseres foran 

intervensjoner som forbedrer livskvalitet. Han påpekte at ressurser er begrenset, og at det 

derfor er viktig å fullstendig redegjøre for kostnadene av å tildele ulike helsetjenester – fordi 

tildeling av helsetjenester fører til at det blir færre ressurser tilgjengelig for andre helsetiltak, 

så vel som til andre formål [12].  
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Senere, i 2003, forklarte Nyman at debatten vedrørende inklusjon av forbrukskostnader så ut 

til å være basert på to hensyn: 

• Hvorvidt det er en årsakssammenheng mellom levekostnadene og tiltaket [13]. 

• Hvorvidt kostnader i vunnede leveår har innvirkning på pasientens nytte av tiltaket, og 

at disse kostnadene da allerede fanges opp av kvalitetsjusterte leveår [13].  

Nyman forklarte at det første hensynet – det vil si at alle kostnader som følger av et tiltak og 

har en kausal sammenheng med tiltaket, burde inkluderes som kostnader i nytte-

kostnadsanalysen – ser ut til å være fornuftig [13]. Men videre poengterte han at det er 

ugjennomførbart. Dette forklarte han ved følgende eksempel:  

• En gitt intervensjon gjør at en kvinne lever lengre, og deretter føder hun et barn i et 

leveår som vinnes som følge av tiltaket. Dette barnet ville altså ikke blitt født om 

tiltaket ikke hadde blitt gjennomført. Ifølge han tilsier en inklusjon av 

forbrukskostnader at barnets levekostnader, samt også barnets barns levekostnader og 

så videre, skal inkluderes i nytte-kostnadsanalysen. Ifølge han ville dette, til og med 

om en fornuftig diskonteringsrate benyttes, føre til at den økonomiske analysen 

domineres av disse kostnadene [13].  

Det siste hensynet som Nyman tok opp, innebærer at hvis levekostnadene fanges opp av 

metodene som benyttes for å komme fram til kvalitetsjusterte leveår, vil de i så fall allerede 

være en del av nevneren i nytte-kostnadsanalysen. Inklusjon av levekostnader som en del av 

telleren, vil da være å anse som dobbeltregning [13]. Han hadde ikke kjennskap til at noen av 

instrumentene som måler helsetilstandsverdier, tar hensyn til forbruksrelatert livskvalitet, altså 

nytte som oppstår ved forbruk av varer. Quality of Well-Being Index og Health Utility Index-

III er blant de som ble nevnt. Han poengterte at disse ikke baserer livskvalitet på hvor mye 

forbruk individet har med en gitt sykdom, og at instrumentene kun gjør få forsøk på å basere 

livskvalitet på hvor mye fritid individet oppnår. Han mente derfor at å inkludere leve-

kostnader og inntekter i vunnede leveår vil gi inkonsekvente resultater, og at det kun vil være 

riktig å ha med levekostnader i telleren i nytte-kostnadsanalysen hvis kvalitetsjusterte leveår 

var konstruert slik at de også baserer seg på spørsmål om forbruket til individet i vunnede 

leveår, og at dette dermed fanges opp av nevneren [13].  
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Nyman påpekte også at inklusjon av levekostnader vil favorisere intervensjoner som er rettet 

mot dem som har lange perioder med inntekter framfor seg (de unge) og de som har høye 

inntekter (de rike) sammenlignet med forbruk. Ifølge han er det analytisk feil å inkludere 

levekostnader, og denne analytiske feilen vil være spesielt uheldig siden den fører til 

systematisk bias mot behandlinger for gamle og fattige [13].  

I en artikkel utgitt i 2006 støttet Richardson og Olsen Nymans konklusjon, det vil si utelatelse  

av forbrukskostnader og kostnader for urelaterte sykdommer [13, 14]. De mente derimot at 

han hadde kommet fram til denne konklusjonen på feil grunnlag. Richardson og Olsen nevnte 

Nymans argument om at en first best analysis ville omfattet alle kostnader og gevinster. En 

slik inklusjon ville ført til fordeler for individer med høy inntekt. Richardson og Olsen 

påpekte at befolkningen ser ut til å avvise dette utfallet, i hvert fall innenfor helsevesenet, og 

henviste til en studie utført av Nord et al. [13-15]. 

Lundin og Ramsberg poengterte derimot, i et svar til Nyman, at inklusjon av 

forbrukskostnader og produksjonsgevinster nødvendigvis ikke vil føre til at de med lav 

inntekt kommer dårligere ut i nytte-kostnadsanalyser [16]. Dette begrunnet de med at det bare 

vil være aktuelt å bruke individers gjennomsnittlige inntekt og forbruk i helseøkonomiske 

evalueringer [16].  

Richardson og Olsen sin konklusjon var at forbrukskostnader sannsynligvis inngår implisitt i 

målt nytte, men at dette likevel ikke antyder at alle levekostnader burde inkluderes i 

økonomiske evalueringer [14]. De forklarte at det relevante spørsmålet var hvorvidt 

samfunnet ønsker at et individs inntekter og forbruk skal ha betydning for prioriteringer i 

helsevesenet. De mente altså at det ikke er opp til analytikere å besvare spørsmålet basert på 

deres egne preferanser, men at det heller burde baseres på samfunnsmessige verdier [14].  

Også Gandjour, i et svar til Nyman i 2006, var uenig i Nymans konklusjon [17]. Gandjour 

argumenterte for at Nymans påstand om at sykdommers innvirkning på konsum, produksjon 

og fritid ikke fanges opp i kvalitetsjusterte leveår, ikke gjelder for metoder som standard 

gamble og time trade off. Gandjour mente dessuten at fraværet av direkte spørsmål om 

sykdommers innvirkning på denne typen aktiviteter i MAU-instrumentene, ikke nødvendigvis 

betyr at instrumentene ikke tar hensyn til det. Om det oppstår tap av informasjon som følge av 

at det ikke er en separat dimensjon for forbruks-, produksjons- og fritidsaktiviteter i MAU-

instrumentene, er et spørsmål som må besvares empirisk, ifølge han [17]. I et svar til 
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Gandjour, skrev Nyman at hans personlige mening var at nytte-kostnadsanalyser praktiseres 

best om fokuset ligger på nytte relatert til helse, samt kostnader som er knyttet til behandling 

av sykdommer, og ikke individets konsum, produksjon og fritid [18]. Lundin og Ramsberg 

poengterte, i likhet med Gandjour, at spørsmålet om hva individer virkelig besvarer når de 

estimerer nytte er et empirisk spørsmål, og at det krever forskning for å få svar på dette. De 

mente at debatten fortsetter å dukke opp hovedsakelig fordi intuisjon forteller oss at de fleste 

finner det ukomfortabelt å anse forbruk i vunnede leveår som en kostnad [16].  

I en artikkel av Lee i 2008, oppga han at det var en generell enighet om kostnad-effekt-

analyser burde ta hensyn til forbrukskostnader i vunnede leveår som er relatert til tiltaket, og 

at uenigheten primært gjelder om man skal ta hensyn til urelaterte framtidige kostnader eller 

ikke. Lee mente at det i praksis vil være vanskelig å skille disse kostnadene fra hverandre, og 

at inklusjon av framtidige urelaterte kostnader forvrenger beslutningstaking. Han 

argumenterte for at [19]:  

• earnings based-estimater overdriver framtidige ikke-relaterte kostnader. Og han tok da 

for seg Meltzers modell som bare tar hensyn til individets lønn, og ikke individets 

totale inntekt. Å kun basere seg på lønn – vil ifølge Lee – ha en stor innvirkning på 

framtidige kostnader, ettersom lønn faller mye mer enn inntekt når individer eldes  

[19]. 

• det ikke er lagt fram gode nok beviser for at framtidige urelaterte kostnader burde 

inkluderes [19]. 

Lee hevdet videre at han ikke hadde funnet noen tilfeller hvor inklusjon av ikke-relaterte 

framtidige kostnader hadde endret en analytikers vurdering av en innovasjon, men at å følge 

Meltzers protokoll hadde endret en rekke kostnad-effekt-brøker [19]. 

I et svar til Lee, argumenterte Feenstra et al. for at Lee ikke hadde løst noen uenigheter rundt 

inklusjon av forbrukskostnader i sin artikkel [20]. Feenstra et al. understreket at å benytte seg 

av inntekten, som foreslått av Lee, er urealistisk for vanlige tiltak som gir vunnede leveår. De 

ekstra leveårene vinnes vanligvis i eldre og mindre produktive aldre. Å dekke utgiftene i disse 

årene vil medføre en overføring av velferd innenfor samfunnet, for eksempel fra yngre til 

eldre, og er ikke uten alternativkostnader, slik som Lees modell gjør antakelser om. 

Inntektene dukker ikke bare opp, noen må jobbe eller gjøre andre ofre for dem [20]. Feenstra 

et al. forklarte videre at forbrukskostnader bør inkluderes, og at de praktiske problemene 
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knyttet til å estimere disse kostnadene ikke er gode nok argumenter for å utelate dem. De 

mente at videre forskningsaktivitet burde rette seg mot å forbedre estimatene for 

levekostnader, heller enn å ignorere dem [20]. 

Selv om flere har argumentert for at alle kostnader ved forlenget levetid burde tas med i 

betraktningen i helseøkonomiske analyser, ser det foreløpig ikke ut som en slik inklusjon 

praktiseres i noen land (se vedlegg 2). Det har blitt argumentert for at en slik inklusjon:  

• er praktisk vanskelig [7]. 

• ikke er viktig for beslutningstaking [7]. 

• involverer å gjøre antakelser om framtidige avgjørelser vedrørende valg av behandling 

[7]. 

Likevel ser det ikke ut til å oppstå konsensus i fagfeltet, da det stadig publiseres nye artikler 

hvor det argumenteres for at framtidige kostnader burde være en del av helseøkonomiske 

evalueringer [7, 21].    

2.2.2 TLV og inklusjon av kostnader ved økt overlevelse 

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) er etaten som vurderer legemidler til 

offentlig refusjon i Sverige [22]. I deres allmenne råd til økonomiske analyser som ble utgitt i 

2003, ble det anbefalt at kostnader i vunnede leveår skulle tas med i den økonomiske 

analysen. Etter at allmenne råd til økonomiske analyser ble revidert i 2015, ble dette 

imidlertid endret. I den nye versjonen blir inklusjon av kostnader i vunnede leveår ikke lengre 

anbefalt [3]. Denne endringen ble begrunnet med at inklusjon av kostnader i vunnede leveår 

innebærer en risiko for diskriminering som følge av at netto forbruk minus produksjon, er ulik 

for ulike grupper og ulik alder (se vedlegg 2). For noen vil det være positivt, mens det vil 

være negativt for andre. Grunnen til det er hovedsakelig at andelen personer som er 

yrkesaktive, er ulikt for ulike grupper og aldre. Det må understrekes at TLV fortsatt anbefaler 

inklusjon av helsekostnader som er direkte relatert til sykdommen og forventes å oppstå i 

vunnede leveår.  

TLV sine erfaringer er at få legemidlers kostnadseffektivitet har blitt påvirket av inklusjon av 

kostnader ved økt overlevelse, omtrent 15 stykker i perioden 2002-2013. TLV fant ingen 
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tilfeller av at inklusjon har ført til at et legemiddel ikke har blitt godkjent til offentlig refusjon 

(se vedlegg 2).  

2.3 Tidligere utførte studier  

I 1997 fant Johannesson og Meltzer at inklusjon av levekostnader ved forlenget levetid hadde 

en oppsiktsvekkende innvirkning på kostnadseffektiviteten for behandling av hypertensjon 

[23]. Levekostnadene ble beregnet som forskjellen mellom forbruk og produksjon i vunnet 

levetid, og inklusjon hadde størst innvirkning på middelaldrende og eldre pasienter. For menn 

og kvinner i alderen 45-69 år økte kostnaden per QALY med $14 000 (1995-dollar), mens 

den økte med $28 000 for menn og kvinner over 70 år. For pasienter under 45 år, var det liten 

forskjell på kostnaden per QALY med og uten inklusjon av levekostnader ved forlenget 

levetid [23].  

I 1999 undersøkte Meltzer et al. hvordan inklusjon av framtidige kostnader påvirket kostnads-

effektiviteten for intensivbehandling av diabetes type 1 hos unge voksne [24]. Inklusjon førte 

til at kostnaden per QALY falt fra $22 576 til $9 626 (1999-dollar), og forfatterne konkluderte 

med at inklusjon kan føre til forbedring av kostnadseffektivitet for tiltak som reduserer 

mortalitet hos unge voksne.  

Senere, i 2003, gjennomførte Manns et al. en helseøkonomisk evaluering hvor hensikten også 

var å illustrere effektene av kostnader ved forlenget overlevelse, i denne studien kalt 

framtidige kostnader [25]. Studien ble gjennomført for en pasientgruppe med terminal 

nyresvikt (ESRD), og kostnadseffektiviteten for dialysemaskiner med syntetisk membran ble 

sammenlignet med dialysemaskiner med membran av cellulose. Framtidige kostnader ble 

definert som summen av kostnaden for urelatert medisinsk pleie og kostnaden for ikke-

medisinsk forbruk minus inntekt (justert for alder og yrkesdeltakelse) [25]. 
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Tabell 2.1: Effekten av inklusjon av framtidige kostnader på kostnaden per QALY og kostnaden per 

QALY-ratioen for dialysebehandling [25] 

 

I tabell 2.1 vises resultatene fra studien utført av Manns et al. [25]. Mens inklusjon av 

framtidige kostnader for urelatert medisinsk pleie og ikke-medisinske utgifter hadde en 

signifikant innvirkning på kostnaden per QALY, fant Manns et al. at kostnaden per QALY 

var mest sensitiv for inklusjon av framtidige kostnader for relatert medisinsk pleie. Forfatterne 

hadde ikke funnet noen tilfeller av at inklusjon av slike kostnader hadde hatt så stor betydning 

for kostnaden per QALY som i deres studie. Det ble antatt at dette skyldtes at tiltaket økte 

levetid mer enn det økte livskvalitet [25]. I motsetning til TLV, som benyttet et gjennomsnitt 

for levekostnader basert på alder, har Manns et al. benyttet seg av tall som er spesifikke for 

målgruppen. Også Meltzer et al. gjorde det i sin studie, hvor de for eksempel justerte for at 

personer med diabetesrelaterte funksjonshemninger har lavere yrkesdeltakelse enn den øvrige 

befolkningen [24].  

Flere studier har inkludert framtidige relaterte og urelaterte medisinske kostnader, men få 

studier har i tillegg tatt med framtidige ikke-medisinske kostnader, slik som de ovennevnte 

studiene har gjort og slik som det ble gjort i denne masteroppgaven. Etter å ha gjennomgått 

192 helseøkonomiske evalueringer utgitt i perioden 2008-2013, fant Gros et al. ingen analyser 

som inkluderte framtidige ikke-medisinske kostnader. For inklusjon av framtidige relaterte og 

urelaterte medisinske kostnader, var antallet henholdsvis 94 (49.0%) og 9 (4.2%) [26].    
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2.4 Vurdering  

Erik Nord, veileder for denne oppgaven, har selv gjort en vurdering av inklusjon av forbruks- 

og produksjonsvirkninger, og hans vurdering ligger til grunn for oppgaven (se vedlegg 3). I 

Nords vurdering er to poeng trukket fram. Det første gjelder skillet mellom deskriptive og 

normative vurderinger. I utformingen av metoden ble det lagt til grunn at de faktiske 

konsekvensene av helsetiltak for ressurstilgangen i samfunnet, bør beskrives så fullstendig 

som mulig. Dette gjelder også forbruks- og produksjonsvirkninger i vunnede leveår. I Nords 

vurdering benyttes to eksempler til å forklare hvordan inklusjon av disse kan antyde endret 

rangering av ulike tiltak i prioriteringssammenheng, men hvor endelig beslutning er et 

normativt spørsmål. For eksempel vil tiltak som primært vinner leveår, i større grad påvirkes 

av inklusjon av forbrukskostnader i vunnede leveår enn tiltak som primært vinner livskvalitet. 

På samme måte vil tiltak som rettes mot yrkesaktive komme bedre ut av inklusjon av 

produksjonsvirkninger enn tiltak som rettes mot pensjonister. Det er et normativt spørsmål om 

inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger burde føre til endret rangering i tilfeller som 

de ovennevnte. Nord hevder at uansett hva svaret på slike normative spørsmål er, så er 

oppgaven for helseøkonomisk analyse å gi en dekkende beskrivelse av hva som skjer med 

ressursene i samfunnet ved gjennomføring av helsetiltak.  

Nord tilføyer at inklusjon av forbrukskostnader er mindre problematisk enn produksjons-

gevinster når det gjelder normative slutninger. Alle har forbruk i vunnede leveår, mens det er 

større variasjon i yrkesdeltakelse. 

Det andre poenget Nord trekker frem, er skillet mellom ikke-relatert helsetjenesteforbruk og 

annet (ikke-medisinsk) forbruk i vunnede leveår. I debatten hittil har noen forfattere ansett 

ikke-relatert helsetjenesteforbruk som mer relevant enn annet forbruk i kostnadsberegningen 

når leveår vinnes. Nord trekker fram at begge deler er konsekvenser av tiltak, og at begge 

innebærer at det «spises av samfunnskaka».  

I denne oppgaven ble alt framtidig forbruk som ikke er en del av selve tiltaket, regnet som 

forbrukskostnader som kommer i tillegg til de direkte kostnadene.  
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3 Data og metode 

3.1 Litteraturgjennomgang  

Som grunnlag for valg av studier som skulle reanalyseres i denne oppgaven, ble Five-

Hundred Life-Saving Interventions and Their Cost-Effectiveness fra 1995 av Tengs et al. 

benyttet som oversiktsartikkel [1]. Tengs et al. gjennomgikk et stort antall økonomiske 

evalueringer publisert i USA, og gjengav kostnadseffektiviteten for 587 ulike livreddende 

tiltak. De fleste publikasjonene var fra 1980-årene. Livreddende tiltak ble definert som 

strategier eller tiltak som reduserer sannsynligheten for tidlig død i en gitt populasjon. 

Kostnadseffektivitet ble definert som tiltakenes kostnad per vunnet leveår [1].  

Tengs et al. gjennomgikk i alt 1200 dokumenter. 229 av disse møtte deres inklusjonskriterier. 

Av de syv inklusjonskriteriene deres, er spesielt to av dem viktige for utregningene i denne 

oppgaven:  

• Kostnader og effektivitet i analysene måtte være evaluert med et samfunnsperspektiv 

[1]. 

• Kostnadene i analysene måtte være direkte. Indirekte kostnader måtte være ekskludert 

[1]. 

Som grunnlag for utregningene i denne oppgaven, ble artiklene som var omtalt under 

seksjonen Medicine i appendiks A i Tengs et al, gjennomgått [1].  Dette tilsvarer 138 studier. 

20 av disse studiene møtte inklusjonskriteriene i denne oppgaven (se avsnitt 3.2). 

Publikasjonene er fra perioden 1968-1991.  
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3.2 Data, omregningsbehov og 

inklusjonskriterier 

Til beregningene som ble utført i denne masteroppgaven, var det nødvendig med opplysninger 

om antall leveår som vinnes ved gjennomføring av ulike tiltak, samt hvor langt fram i tid disse 

leveårene vinnes. Det sistnevnte var en utfordring. Artiklene som ble gjennomgått, gir ofte 

opplysninger om gjennomsnittlig levetid for eksperimentgruppen og gjennomsnittlig levetid 

for kontrollgruppen. Et eksempel er studien utført av Goldman et al. av kostnadseffektivitet 

for betablokkere [27]. 45-årige pasienter med lav risiko for infarkt, ble estimert til å leve 

25,13 år uten behandling og 25,24 år med behandling. Av disse tallene kan man få et bilde av 

at alle behandlede lever 0,11 år lengre enn ubehandlede. Men i realiteten er dette et 

gjennomsnittstall. Betablokkere har innvirkning på årlig mortalitetsrisiko. For eksempel ble 

reduksjon i årlig mortalitet estimert til å være 25 % de tre første årene etter intervensjonen 

igangsettes. Poenget er at noen vil vinne mange leveår, en gevinst som for noen starter 

allerede i løpet av de tre første årene, og dermed lenge før det har gått 25,13 år, mens en stor 

andel ikke vil få noen effekt. For å beregne antall vunnede leveår og gi dem en riktig 

plassering i tid, må overlevelseskurver anslås for eksperimentgruppen og kontrollgruppen. Da 

kan man se forskjellen i antallet gjenlevende i de to gruppene for hvert enkelt kalenderår fram 

i tid. Forskjellen i antall gjenlevende i hvert kalenderår tilsvarer vunnede leveår i hvert 

kalenderår.  

Med det ovenstående tatt i betraktning, var inklusjonskriteriet i denne oppgaven at artiklene 

som ble gjennomgått, hadde nok opplysninger til at det var mulig å beregne 

overlevelseskurver. Dette betyr at de måtte inneholde årsmortaliteter for både kontrollgruppe 

og eksperimentgruppe. 15 artikler oppfylte dette kriteriet. I tillegg ble 5 artikler med 1 års 

tidshorisont inkludert.  
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3.3 Estimering av forbrukskostnader: 

Metodebeskrivelse 

Tengs et al. oppgir nåverdien av tiltakskostnader delt på nåverdien av vunnede leveår, uttrykt 

i 1993-dollar [1]. Begge nåverdier er beregnet ved diskontering med 5 % per år.  

I denne oppgaven skal forbrukskostnader i vunnede leveår anslås på tilsvarende måte, slik at 

disse kan summeres med tiltakskostnadene og man får nåverdien av samlede kostnader delt på 

nåverdien av vunnede leveår, uttrykt i 1993-dollar.  

For beregning av forbrukskostnad per leveår tas det utgangspunkt i amerikansk statistikk fra 

1985. Gjennomsnittlig forbruk per leveår var da 13 760 amerikanske dollar (se avsnitt 3.3.1). 

Det antas en årlig realvekst i forbruket på 3% (se avsnitt 3.3.1).  

Analyseåret kalles A. 

Det anslås først et tyngdepunkt (gjennomsnitt) ‘T’ som står for avstand i tid fra analyseåret til 

de vunnede leveårene. Se avsnitt 3.3.2 for en nærmere forklaring på dette.  

Avstanden fra året 1985 til tyngdepunktsåret for vunnede leveår kalles ‘M’ og er lik  

T+ (A – 1985).  

Anta at det vinnes N leveår med tyngdepunkt T år fra analyseåret.  

Den samlede forbrukskostnaden (FK) gitt realvekst er:  

𝐹𝐾 = 𝑁 × 13 760 ×1,03𝑀 

Nåverdien av FK (NFK) blir:  

𝑁𝐹𝐾 =
𝑁×(13 760 ×1,03𝑀)

1,05𝑇
 

Nåverdien av de vunnede leveårene (NVL) er:  

 𝑁𝑉𝐿 =  
𝑁

1,05𝑇 
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NFK/NVL er nåverdien av forbrukskostnaden per diskontert leveår (F). Her forsvinner N og 

1.05T, og vi står igjen med:  

F = 13 760×1,03𝑀. Dette er i 1985-dollar.  

I 1993-dollar blir dette:  

F(93) = 13 760×1,03𝑀×
142,6

105,5
 [28] 

F(93) legges til nåverdien av tiltakskostnaden per diskontert leveår beregnet av Tengs et al.  

[1], eller legges til nåverdien av tiltakskostnaden per diskontert leveår som er oppgitt i den 

opprinnelige publikasjonen som Tengs et al. bygger på. I sistnevnte tilfelle må de direkte 

tiltakskostnadene justeres for inflasjon til 1993-dollar.   

3.3.1 Nærmere om forbruk per leveår 

19 av de 20 publikasjonene som ble inkludert, var publisert i perioden 1978-1992. Brutto-

nasjonalprodukt i USA var 3946 milliarder dollar i 1985. Den prosentvise fordelingen var 

65% på privat konsum og 18% på offentlig konsum [29]. Summen av forbruk i USA var 

dermed 3275 milliarder dollar i 1985.  

Det var 227 millioner innbyggere i USA i 1980, og populasjonen hadde en årlig vekst på 1 % 

i perioden 1980-1985 [29]. Summen av forbruk i USA divideres med 238 millioner (estimert 

befolkningstall i 1985). Det private og offentlige forbruket per innbygger i USA i 1985 ble 

estimert til $13 760.  

Årlig realvekst i forbruket ble antatt å være 3 %. Denne antagelsen baserer seg på at årlige 

vekstrater for forbruk lå på omtrent 4 % i perioden 1981-1985 [29] og omtrent 2,5 % i 

perioden 1987-1992 [30]. Det ble også gjort en alternativ-scenario-analyse der årlig realvekst 

ble satt til 2%.  
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3.3.2 Nærmere om gjennomsnittlig avstand i tid til vunnet 

leveår 

Som påpekt i avsnitt 3.3, ble det anslått et tyngdepunktsår (gjennomsnittlig avstand i tid) for 

når leveårene vinnes. Dette illustreres i figur 3.1.  

Figur 3.1 Illustrasjon av tyngdepunktsår for vunnede leveår 

Figuren viser overlevelse for to teoretiske kohorter med 1000 hiv-pasienter, der den ene 

kohorten behandles med zidovudin og den andre ikke behandles. Den vertikale røde linjen 

viser tyngdepunktsåret for når leveår vinnes ved behandling av hiv-pasienter med zidovudin. 

Det er den gjennomsnittlige avstanden i tid fra en gitt pasient begynner behandlingen til 

leveår vinnes. For denne gruppens vedkommende var dette tallet 17,43 år. Dødelighet med og 

uten behandling er basert på informasjon fra studien utført av Schulman et al [31]. Denne 

redegjøres ytterligere for i avsnitt 4.1.9.  

3.3.3 Eksempel på utregning av forbrukskostnader 

I dette avsnittet brukes et fiktivt eksempel for å vise hvordan forbrukskostnadene har blitt 

estimert. Alle tall som benyttes her er eksempeltall som bare benyttes for å illustrere metoden 

og baserer seg ikke på kilder.  

I en fiktiv studie har kostnadseffektiviteten for et legemiddel til behandling av en sykdom blitt 

undersøkt. I studien oppgis det at individer med sykdommen har en årlig mortalitetsrate på 

0,4, 0,667 og 1 i henholdsvis år 1, 2 og 3 etter diagnosetidspunkt om de ikke blir behandlet. 
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Men om de benytter legemiddelet vil dødeligheten reduseres slik at mortalitetsratene 

istedenfor blir 0,3, 0,429, 0,75 og 1 i henholdsvis år 1, 2, 3, og 4 etter behandlingsstart. 

I løpet av 4 år vil forløpet for 1000 pasienter som behandles med legemiddel A og 1000 

pasienter som ikke behandles, se ut som i tabell 3.1.  

Tabell 3.1 Forløpet for to kohorter på 1000 pasienter  

 År:  1 2 3 4    

Uten intervensjon        

A. Mortaliteta  0,400 0,667 1 1    

B. Dødeb  400 400 200 0    

C. Gjenlevendec 
600 200 0 0    

Med intervensjond        

D. Mortalitet  0,300 0,429 0,750 1    

E. Døde 300 300 300 100    

F. Gjenlevende  700 400 100 0    

År fram i tid:e  0 1 2 3    

a Mortalitet er dødelighetsraten for pasientgruppen i det aktuelle året. 

b Døde er antallet personer som er døde ved slutten av året. 
c Gjenlevende er antallet gjenlevende personer ved årets slutt. 
d Med intervensjon er gruppen som behandles med legemiddelet.  
e År fram i tid gjenspeiler avstanden fra intervensjonen påbegynnes til tidspunktet leveårene vinnes. 
 

Som man kan se i tabell 3.1 vil det for eksempel i løpet av år 1 dø 400 av 1000  

(1000×0,400) i kohorten som ikke behandles. Ved slutten av året vil det følgelig være 600 

(1000 − B) gjenlevende pasienter. I utregningene antas det at disse personene dør 0 år fram i 

tid. I løpet av det neste året (år 2) dør 400 av de 600 (600×A) gjenlevende fra år 1  

(600×0,667). Gjenlevende av kohorten på 1000 er da 200 (600 − B) ved slutten av år 2. Slik 

fortsetter det til alle de 1000 pasientene er døde. Tilsvarende utregninger gjelder for kohorten 

på 1000 pasienter som behandles med legemiddelet.  

Tabell 3.2 Differansen i antall gjenlevende ved årets slutt, med og uten behandling 

Slutten av år:  1 2 3 4    

G. Gjenlevende med intervensjon  700 400 100 0    

H. Gjenlevende uten intervensjon  600 200 0 0    

Differanse gjenlevendea  100 200 100 0    

År fram i tid:  0 1 2 3    

a Differanse gjenlevende er forskjellen i antallet overlevende i intervensjonsgruppen og gruppen som ikke blir 

behandlet ved årets slutt. 

Tabell 3.2 viser differansen i antall gjenlevende mellom de 1000 pasientene som får 

behandling og de som ikke får behandling. Behandling fører for eksempel til at 100 flere 

individer overlever år 1 sammenlignet med «ingen intervensjon» (𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 𝐺 − 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 𝐻). Det 
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vinnes med andre ord 100 leveår i løpet av det første året ved behandling. Det antas at 

avstanden i tid fra intervensjonstidspunkt til disse årene vinnes, er 0 år. Altså vinnes disse 

leveårene umiddelbart. Videre antas det at avstanden i tid fra intervensjonstidspunktet til 

leveårene som vinnes i løpet av år 2, er 1 år.   

Summen av antallet leveår som vinnes er 400 (100 + 200 + 100). Gjennomsnittlig avstand i 

tid til vunnede leveår er ((100×0 + 200×1 + 100×2 + 0×3)/400 = 1). Med andre ord: 1 

år fram i tid er tyngdepunktet for når en pasient i den behandlede kohorten vinner et leveår. 

Hvis studien ble gjennomført i 1986, vil det bety at en pasient som begynner behandling med 

legemiddel A i 1986, i snitt vinner 1 leveår i 1987.    

Den estimerte forbrukskostnaden ved forlenget levetid blir da $14 598 ($13 760 ×1.032) per 

leveår som vinnes ved behandling, gitt at $13 760 er gjennomsnittlig forbrukskostnad for en 

amerikaner i 1985, og 3% er forbrukskostnadens årlige realvekst. $14 598 er i 1985-dollar, og 

må justeres for inflasjon til 1993-dollar, ettersom kostnadseffektiviteter i Tengs et al. oppgis i 

1993-dollar [1]. Beløpet blir da $19 731 i 1993-dollar (se beregning i figur 3.2).   

 𝐹(93) = $13 760×1,03𝑀×
142,6

105,5
 = $13 760 ×1,032× 

142,6

105,5
 =  $19 731  

Figur 3.2. Eksempel på estimering av forbrukskostnad per vunnet diskontert leveår. 

F(93) = Forbrukskostnad per vunnet diskontert leveår i 1993-dollar. M = Avstanden i tid fra 1985 til tyngde-

punktsår for leveårsgevinst.   

3.3.4 Produksjonsgevinster  

Til estimering av produksjonsgevinster ble gjennomsnittslønn for amerikanere brukt som mål 

for produksjonsgevinst ved å vinne et helt yrkesaktivt år. Gjennomsnittslønn ble hentet fra 

Office of Financial Management [32]. Produksjonsgevinst i vunnede leveår avhenger også av 

yrkesdeltakelse. Til å utlede estimat for størrelsen på yrkesdeltakende andel av befolkningen, 

ble tallmateriale fra 1994 benyttet, og ikke tallmateriale fra 1993. Dette skyldes at tilsvarende 

data som i vedlegg 4, ikke er tilgjengelig for 1993 [Mailkorrespondanse med Bureau of 

Labour Statistics.  08.02.2017].  

I beregningene av produksjonsgevinster ble det justert for at andelen sysselsatte er ulik fra 

gruppe til gruppe (alder, kjønn). Det ble også justert for at noen jobber heltid, mens andre 

jobber deltid. 
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Tabell 3.3 viser deltidsansatt andel av sysselsatt befolkning. Den deler videre inn etter ulikt 

kjønn og ulik alder. Tallene i tabell 3.3 er basert på upubliserte tabeller fra Bureau of Labour 

statistics, se vedlegg 4. For eksempel for menn mellom 20-24 år, ble tallene utledet ved å først 

summere Employed, usually work part time, total for hver av subgruppene (single; men, 

married, spouse present; og så videre) i vedlegg 4. Deretter ble denne verdien dividert med 

summen av Employed, usually work part time, total (single; men, married, spouse present…) 

og Employed, usually work full time, total (single; men, married, spouse present…). 

Tabell 3.3 Deltidsansatt andel av sysselsatt befolkning i USA i 1994 

Kjønn, alder Deltidsansatt andel av sysselsatt befolkning 

Menn og kvinner: 

20-24 år 0,271439 

25-34 år 0,130131 

35-44 år 0,125764 

45-54 år 0,11552 

55-64 år 0,194122 

65-69 år 0,526316 

70-74 år 0,602882 

75 år + 0,582222 

Menn: 

20-24 år 0,210647 

25-34 år 0,06269 

35-44 år 0,045012 

45-54 år 0,047249 

55-64 år 0,11565 

65-69 år 0,450749 

70-74 år 0,522763 

75+ 0,523109 

Kvinner: 

20-24 år 0,338676 

25-34 år 0,209163 

35-44 år 0,214429 

45-54 år 0,185655 

55-64 år 0,274811 

65-69 år 0,59621 

70-74 år 0,686275 

75 år 0,648585 

 

Tabell 3.4 viser yrkesdeltakelse i USA i 1994. Tallene fra kolonnen «andel som utgjør et 

årsverk» ble benyttet i beregningen av helsetiltaks produksjonsgevinst ved forlenget levetid. 

Tallene er basert upubliserte tabeller tilsendt på mail fra Bureau of Labour statistics (se 

vedlegg 5). Tabellene i vedlegg 5 deler ikke Employed inn i deltidsansatte og fulltidsansatte. 

Dette ble justert ved å multiplisere Employed, total (i vedlegg 5) med tallene fra tabell 3.3. 

Dette tilsvarte for eksempel 6771×0.210647 for menn på 20-24 år. Antallet deltidsansatte i 

denne gruppen var følgelig 1 426 000 i USA i 1994. I estimering av produksjonsgevinst ble 
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det antatt at individer som jobber deltid, utgjør et halvt årsverk, mens individer som jobber 

fulltid, utgjør et helt årsverk.  

Framtidige produksjonsgevinster ble diskontert med 5% til nåverdi fordi tiltakskostnader og 

leveårsgevinster var diskontert med 5% i studiene som analysen tok for seg. Produksjons-

gevinst som oppstår utenfor perioden 1980-2014, som er de tilgjengelige tallene fra Office of 

Financial Management [32], estimeres ved lineær ekstrapolering.  

Tabell 3.4 Yrkesdeltakelse USA i 1994 

 Arbeidsstyrke   

Kjønn, 

alder 

Totalt 

antall 

individer* 

Totalt 

antall 

årsverk* 

Andel som utgjør 

et årsverk/yrkes-

deltakelse 

Totalt 

antall 

individer* 

Antall 

individer i 

jobb* 

Fulltids-

ansatte  

(1 
årsverk)* 

Deltids-

ansatte  

(0,5 
årsverk)* 

Uten 

jobb* 

Ikke en del 

av arbeids-

styrken* 

Menn og kvinner: 

20-24 år 18353 11026 0,60 14131 12758 9295 3463 1373 4222 

25-34 år 41306 30185 0,73 34353 32286 28085 4201 2067 6953 

35-44 år 41534 31486 0,76 35226 33599 29373 4226 1627 6308 

45-54 år 29778 21999 0,74 24318 23348 20651 2697 970 5460 

55-64 år 20636 10138 0,49 11713 11228 9048 2180 485 8923 

65-69 år 9732 1508 0,15 2135 2046 969 1077 89 7597 

70-74 år 8517 675 0,08 1005 966 384 582 39 7512 

75 år + 12763 474 0,04 694 669 279 390 25 12069 

Menn: 

20-24 år 9074 6058 0,67 7540 6771 5345 1426 769 1534 

25-34 år 20361 17185 0,84 18854 17741 16629 1112 1113 1507 

35-44 år 20442 17703 0,87 18966 18111 17296 815 855 1476 

45-54 år 14545 12145 0,84 12962 12439 11851 588 523 1583 

55-64 år 9810 5787 0,59 6423 6142 5432 710 281 3387 

65-69 år 4393 870 0,20 1177 1123 617 506 54 3216 

70-74 år 3716 418 0,11 586 566 270 296 20 3130 

75+ 4809 295 0,06 414 399 190 209 15 4395 

Kvinner: 

20-24 år 9279 4973 0,54 6591 5987 3959 2028 604 2688 

25-34 år 20945 13024 0,62 15499 14545 11503 3042 954 5446 

35-44 år 21092 13827 0,66 16260 15488 12167 3321 772 4832 

45-54 år 15233 9896 0,65 11356 10909 8884 2025 447 3877 

55-64 år 10826 4387 0,41 5290 5086 3688 1398 204 5536 

65-69 år 5339 648 0,12 958 923 373 550 35 4381 

70-74 år 4801 263 0,05 419 400 125 275 19 4382 

75 år 7954 182 0,02 280 270 95 175 10 7674 

*Tall i 1000.  
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3.3.5 Eksempel på utregning av produksjonsgevinster  

I dette avsnittet benyttes det fiktive eksempelet nevnt i avsnitt 3.3.3 for å illustrere hvordan 

produksjonsgevinster har blitt estimert. Alle monetære enheter er i 1993-dollar.  

Anta at det i studien oppgis at sykdommen er en tilstand som hovedsakelig rammer 40-

åringer, både menn og kvinner. Forløpet for to hypotetiske kohorter, hvor den ene behandles 

med et legemiddel og den andre ikke får behandling, vil se ut som i rad A og B i tabell 3.5. 

Det vinnes for eksempel 200 leveår (rad C) i år 2 som følge av behandling. Pasientene er da 

41 år, og analyseåret er 1986 (som nevnt ovenfor), noe som betyr at disse leveårene vinnes i 

1987 da gjennomsnittslønnen var $22 898 i USA [32]. Behandling vil altså føre til at 200 flere 

personer er i live i år 2 i kohorten som behandles, og med en yrkesdeltakelse på 0,76 (tabell 

3.4) for 41-åringer vil total produksjonsgevinst i løpet av dette året for behandling være 

$3 480 496 (𝐶×𝐷×𝐸). Nåverdien av denne produksjonsgevinsten med en diskonteringsrate 

på 5%, er $3 314 758 (rad G) med antagelse om at produksjonsgevinsten oppstår 1 år fram i 

tid. Se vedlegg 6 for diskonteringstabell. 

Tabell 3.5 Eksempel på estimering av produksjonsgevinst  

Alder: 40 41 42 43 Sum 

A. Gjenlevende uten intervensjon 600 200 0 0  

B. Gjenlevende med intervensjon 700 400 100 0  

C. Vunnede leveår i intervall: 100 200 100 0  

D. Yrkesdeltakelse i vunnede leveår 0,76 0,76 0,76 0,76  

E. Gjennomsnittslønn ($) (1993 dollar):  22 587 22 898 23 175 22 991  

F. Total produksjonsgevinst ($): 1716612 3480496 1761300 0 6 958 408 

G. Nåverdi av total produksjonsgevinst ($) 1716612 3314758 1597551 0 6 628 921 

H. Nåverdi av vunnede leveår 100,00 190,48 90,70 0 381,18 

År fram i tid: 0 1 2 3  

Produksjonsgevinst per vunnet diskonterte leveår ($)  

(Sum G/ sum H) 

17 391     

 

Tilsvarende beregninger som ovenfor gjelder for de andre årene i analysen. Summen av 

nåverdien av total produksjonsgevinst for alle årene er $6 628 921 (rad G). Hvis man 

dividerer med summen av nåverdien av vunnede leveår (rad H, diskontert med 5%) får man 

produksjonsgevinsten per vunnet diskonterte leveår. For det aktuelle legemidlet blir denne 

$17 391. 
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3.3.6 Eksempel på utregning av justert kostnadseffektivitet 

I det fiktive eksempelet fra avsnitt 3.3.3 og 3.3.5 er både forbrukskostnad og 

produksjonsgevinst nå blitt estimert for legemiddelet. Da gjenstår det å undersøke hvilken 

innvirkning dette har på legemiddelets kostnadseffektivitet i vid forstand.  

Anta at i den helseøkonomiske evalueringen av legemiddelet, er det oppgitt at direkte 

tiltakskostnader per vunnet leveår er $40 000 i 1993-dollar (se tabell 3.6). Denne kostnaden 

per vunnet leveår er uten inklusjon av kostnader ved forlenget levetid. Først legges 

forbrukskostnadene til den allerede beregnede kostnadseffektiviteten. Samlede kostnader per 

diskontert vunnet leveår er dermed $60 000 (se tabell 3.6). Deretter tillegges 

produksjonsgevinsten, og siden dette er en gevinst, vil denne trekkes fra kostnaden (den er 

negativ). 

Tabell 3.6 Eksempel på beregning av kostnadseffektivitet 
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Netto 
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diskontert 

vunnet leveår 

($) 

Pasienter 

med  

Sykdom B  

40  Legemiddel A  1 40 000 20 000 60 000 17 000 43 000 

Alle monetære enheter er i 1993-dollar og er avrundet til nærmeste $1000.  

I dette fiktive eksempelet er produksjonsgevinsten lavere enn forbrukskostnaden. Ved 

inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger vil behandling med legemidlet være å anse 

som mindre kostnadseffektivt enn om man bare skulle tatt direkte tiltakskostnader med i 

betraktningen (høyere kostnad per vunnet leveår)  

3.3.7 Studier med 1-årsperspektiv 

Tidshorisont innenfor helseøkonomi kan defineres som et fastsatt tidspunkt i framtiden som er 

endepunktet av studien, eller tidspunktet hvor konsekvenser (kostnader og helsegevinster) av 

en tidligere beslutning anses å opphøre [33]. I noen av studiene som ble reanalysert, var det 

benyttet en tidshorisont på 1 år. Det ble også inkludert en studie med 3 års tidshorisont. I disse 

tilfellene ble det benyttet samme tidshorisont i estimatet av forbruks- og produksjons-

virkninger.   
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3.3.8 Øvrige bemerkninger  

I en del av studiene var mortalitetsratene basert på amerikanske livstabeller. I disse 

livstabellene er mortalitetsratene oppgitt i femårs-intervall. For eksempel var den femårige 

mortalitetsraten 0,0124 for personer på 40-45 år i 1987 [34]. Med slike data får jeg i 

utgangspunktet forskjeller i antall gjenlevende bare i hvert femte år, se fiktivt eksempel i 

tabell 3.7. 

Tabell 3.7 Differansen i antall gjenlevende i teoretiske kohorter på 1000 pasienter ved årets slutt, med og 

uten behandling med Legemiddel C 

År:  1-5 6-10    

Alder 40-44 45-49    

Uten intervensjon      

A. Mortalitet  0,100 0,100    

B. Døde i intervallet 100 90    

C. Gjenlevende ved 

intervallets slutt 900 810 

 

  

Med intervensjon 

(Legemiddel C) 

     

D. Mortalitet*  0,0124 0,0191    

E. Døde i intervallet 12,4 18,86    

F. Gjenlevende ved 

intervallets slutt  
987,6 968,74 

 

  

 *Mortaliteter ble hentet fra amerikanske livstabeller for 1987 [34].  

Det forutsettes at innenfor 5-års intervaller endres forskjellen i antall gjenlevende lineært. Det 

samlede antall vunnede leveår innenfor et intervall kan da beregnes på følgende måte: La B 

være forskjellen i antall gjenlevende i slutten av 5-års intervall j. La A være forskjellen i antall 

gjenlevende i slutten av foregående 5-års intervall (intervall j-1). Det kan vises at vunnede 

leveår til sammen i de fem årene i intervall j da blir 3B + 2A. For utregningene antas det at 

leveårene som vinnes innenfor femårsintervallene, vinnes midt i intervallet.  

I estimering av forbruks- og produksjonsvirkninger ble pasientene som hovedregel fulgt til 

deres 85. leveår. Dette var fordi de amerikanske livstabellene gir informasjon om femårig 

overlevelse inntil befolkningens 85. leveår [34]. Mortalitetsratene som gjelder fra og med 85. 

leveår er for 85 år og opp, dermed er den lik 1 og ikke mulig å ta høyde for ved metoden som 

benyttes i denne oppgaven. 
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3.3.9 Grafiske framstillinger 

Alle grafiske framstillinger i resultatdelen og metodedelen, samt statistiske utregninger, er 

utarbeidet i Microsoft® Excel for Windows, versjon 2016.  
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4 Resultater  

Under avsnitt 4.1 følger et artikkelnummer etter delkapitlenes overskrift. Dette referer til 

hvilket artikkelnummer studiene har i artikkelen utarbeidet av Tengs et al [1].  

4.1 Hovedanalyse for inklusjon av forbruks- og 

produksjonsvirkninger  

4.1.1 Hjerteinfarkt (artikkel 176)  

Hensikten i studien av Goldman et al. var å undersøke kostnadseffektiviteten av rutinemessig 

behandling med beta-adrenerge antagonister hos pasienter i ulike aldre og i ulike 

risikogrupper [27]. Gjennom flere store, randomiserte kontrollerte studier har 

legemiddelgruppen vist å redusere mortalitet og nye infarkt hos pasienter som har 

gjennomgått hjerteinfarkt. Data fra menn på 45, 55 og 65 år ble analysert og hver av gruppene 

ble delt inn i tre prognostiske grupper: høy risiko, medium risiko og lav risiko. Risiko 

gjenspeiler pasientens sannsynlighet for kardial dødelighet i en 15-årsperiode etter 

myokardialt infarkt. Følgende sannsynligheter ble av forfatterne estimert for de ulike 

gruppene [27]:  

• Høy risiko: 13 prosent mortalitetsrate det første året etter infarkt. Deretter 7,5 prosent 

årlig dødelighet fra år 2 til og med år 15 [27].  

• Medium risiko: 7,5 prosent mortalitetsrate det første året etter infarkt. Deretter 5 

prosent årlig dødelighet fra år 2 til og med år 15 [27]. 

• Lav risiko: 1,5 prosent årlig dødelighet i de 15 påfølgende årene etter et infarkt [27].  

Etter 15 år er årlig mortalitet hos de overlevende satt til å være identisk til den øvrige hvite, 

mannlige befolkningen i USA i samme aldersgruppe [27]. Goldman et al. estimerte at beta-

adrenerge antagonister reduserer årlig dødelighet med 25 prosent de første 3 årene, og 7 

prosent fra år 4 til og med år 6. Resultatene nedenfor er basert på best guess-analysen, hvor 

behandlingen stoppes etter seks år, og effekten av behandlingen mistes gradvis over de neste 

ni årene. Analyseåret er 1987. I studien er beta-adrenerge antagonister sammenlignet med 

«ingen intervensjon» [27].  
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Gjennomsnittlig avstand i tid fra behandlingen påbegynnes til et leveår vinnes, er vist i tabell 

4.1. Årlig dødelighet for de første femten årene er hentet fra Goldman et al.[27]. Dødeligheten 

etter år 15 tilsvarer den øvrige hvite, mannlige befolkning, og er hentet fra amerikanske 

livstabeller for 1987 [34]. Overlevelsen for to kohorter på 1000 65-årige pasienter med høy 

risiko for nytt hjerteinfarkt er vist i figur 4.1.   

Tabell 4.1 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med menn på 65 år med høy risiko for 

hjerteinfarkt 

Slutten av år/intervall:  1 2 3 4 … 15 16-20 

Uten intervensjon        

Mortalitet  0,130 0,075 0,075 0,075 … 0,075 0,420 

Døde  130 65 60 56 … 24 123 

Gjenlevende 870 805 744 689 … 292 169 

Med intervensjon (beta-adrenerge antagonister)        

Mortalitet  0,098 0,056 0,056 0,070 … 0,074 0,420 

Døde 98 51 48 56 … 26 138 

Gjenlevende  903 852 804 748 … 329 191 

        

Δ Gjenlevendea 
33 47 59 59 … 37 21 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 7 år       

a Differansen i gjenlevende for beta-adrenerge antagonister sammenlignet med «uten intervensjon» ble beregnet i 

excel og deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små 

avvik. I tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall.  

  

Figur 4.1 Overlevelseskurve for menn på 65 år med høy risiko for infarkt. Figuren illustrerer forløpet for to 

teoretiske kohorter på 1000 menn. Mennene er 65 år, har gjennomgått hjerteinfarkt og har høy risiko for nytt 

hjerteinfarkt. Den ene gruppen behandles med beta-adrenerge antagonister, mens den andre gruppen ikke får 

behandling. Figuren er basert på mortalitetsrater fra Goldman et al. [27] og amerikanske livstabeller [34].  
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Tabell 4.2 viser produksjonsgevinst for behandling med beta-adrenerge antagonister. 

Pasientgruppen er menn på 65 år som har gjennomgått infarkt og har høy risiko for nytt 

infarkt. Alle monetære enheter, både i tabell 4.2 og 4.3, er i 1993-dollar. Diskontering til 

nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%.   

Tabell 4.2 Produksjonsgevinst for beta-adrenerge antagonister til behandling av menn på 65 år med høy 

risiko for infarkt  

Alder: 65 66 67 … 80-84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 33 47 59 … 138  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede leveår 0,22 0,22 0,22 … 0,09  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 dollar)  23 000 23 000 23 000 … 29 000  

D. Total produksjonsgevinst ($)a 161 000 236 000 297 000 … 347 000 3 229 000 

E. Nåverdi av total produksjonsgevinst ($) 161 000 225 000 269 000 … 167 000 2 375 000 

F. Nåverdi av vunnede leveår 
33 45 54 … 67 612 

Produksjonsgevinst per vunnet leveår ($)b 4000       

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per diskontert vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total 

produksjonsgevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   

 

 

Tabell 4.3 Kostnadseffektivitet for beta-adrenerge antagonister for menn med forhenværende hjerte-

infarkt 
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Produksjons-
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diskontert 
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Netto 

kostnad 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

Lav risiko 45 Beta-antagonist 11 16 000 27 000 43 000 15 000 28 000 

Medium risiko 45 Beta-antagonist 10 5000 26 000 32 000 16 000 16 000 

Høy risiko 45 Beta-antagonist 9 3000 26 000 29 000 17 000 12 000 

Lav risiko 55 Beta-antagonist 9 17 000 26 000 43 000 10 000 33 000 

Medium risiko 55 Beta-antagonist 9 5000 25 000 31 000 10 000 20 000 

Høy risiko 55 Beta-antagonist 8 3000 25 000 28 000 11 000 16 000 

Lav risiko 65 Beta-antagonist 9 17 000 25 000 42 000 4000 39 000 

Medium risiko 65 Beta-antagonist 8 5000 24 000 29 000 4000 26 000 

Høy risiko 65 Beta-antagonist 7 3000 24 000 27 000 4000 23 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall. 
a Direkte tiltakskostnader per diskontert vunnet leveår er hentet fra Goldman et al. [27] og justert for inflasjon til 

1993-dollar.  

I tabell 4.3 vises kostnadseffektiviteten for behandling med beta-adrenerge antagonister for 

ulike aldersgrupper med ulik risiko for nytt infarkt. Pasientenes økte forbruk ved forlenget 

levetid, ble til en viss grad utjevnet av produksjonsgevinstene. For samtlige grupper har 

tiltaket blitt mindre kostnadseffektivt ved inklusjon av kostnader ved forlenget levetid. 
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Produksjonsgevinsten var lavere enn forbrukskostnadene og netto kostnad per vunnet leveår 

ble høyere. Beta-antagonister til behandling av menn på 45, 55 og 65 år med høy risiko for 

infarkt, var mest kostnadseffektivt før inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger. Ved 

inklusjon av forbrukskostnader, var tiltaket mest kostnadseffektivt for menn på 65 år med 

medium og høy risiko for infarkt. Det var mest kostnadseffektivt for menn på 45 år med høy 

risiko for infarkt ved inklusjon av både forbruks- og produksjonsvirkninger.  

4.1.2 Alfa-1 antitrypsinmangel (artikkel 1004) 

På analysetidspunktet hadde det blitt estimert at alfa1-antitrypsinmangel (AAT-mangel) var 

årsaken til omtrent én prosent av tilfellene av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i 

USA, Tilstanden kan også føre til andre klinisk signifikante lidelser, blant annet lever-

komplikasjoner. Human alfa1-proteinase-hemmer (Prolastin) er en dyr terapiform som kan 

nedsette progresjonen av KOLS i denne pasientgruppen [35].  

I 1990 fant Hay og Robin ingen studier som beviste at Prolastin har effekt på pasienter med 

AAT-mangel, men en studie viste blant annet en firedobling av serumnivåer av AAT etter 

infusjon med en human alfa1-proteinase-hemmer [35]. Dette er en indikasjon på at 

legemiddelet kan forbedre prognosene i denne pasientgruppen, men på grunn av mangel på 

dokumentasjon, definerte forfatterne en hypotetisk utfallseffekt for legemiddelet. Denne ble 

oppgitt som prosent av normal levetid som kan berges ved intervensjon. Nedenfor presenteres 

tallene for utfallseffekt på 70 %. Det betyr at i hvert femårsintervall, økes individets 

sannsynlighet for overlevelse med 70 % sammenlignet med et normalt individ (ikke AAT-

mangel). Analyseåret var 1990. Prolastin ble sammenlignet med ingen intervensjon [35]. 

Gjennomsnittlig avstand i tid fra behandlingen påbegynnes til et leveår vinnes, er vist i tabell 

4.4, og overlevelseskurven er framstilt i figur 4.2. Mortalitetsratene er basert på tall fra Robin 

og Hay [35]. 
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Tabell 4.4 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med røykende menn på 30 år med AAT-

mangel 
Slutten av intervall (år):  1-5 6-10 11-15 16-20 … 46-50 51-55 

Uten intervensjon        

Mortalitet  0,189 0,256 0,325 0,370 … 1 1 

Døde  189 207 196 150 … 0,27 0 

Gjenlevende 811 604 407 257 … 0 0 

Med intervensjon (AAT-erstatningsbehandling)         

Mortalitet  0,063 0,085 0,109 0,129 … 0,513 0,602 

Døde 63 80 94 98 … 73 42 

Gjenlevende  937 857 763 665 … 70 28 

        

Δ Gjenlevendea 126 253 356 409 … 70 28 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 23 år       

a Differansen i gjenlevende for intervensjonsgruppen sammenlignet med «uten intervensjon» ble beregnet i excel 

og deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små avvik. I 

tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall.  

 

 
Figur 4.2 Overlevelseskurve for menn på 30 år med AAT-mangel. Figuren illustrerer forløpet for to 

teoretiske kohorter på 1000 menn. Mennene er 30 år, røyker og har medfødt alfa1-antitrypsinmangel. Den ene 

gruppen behandles med alfa-antitrypsin erstatningsterapi, mens den andre gruppen ikke får behandling. Figuren 

er basert på mortalitetsrater fra Robin og Hay [35].  

Tabell 4.5 viser produksjonsgevinst for behandling med AAT-erstatningsterapi. Pasient-

gruppen er røykende menn på 30 år med AAT-mangel.  
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Tabell 4.5 Produksjonsgevinst for alfa-antitrypsin erstatningsbehandling for røykende menn på 30 år med 

AAT-mangel 

Alder: 30-34 35-39 40-44 … 80-84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 378 1012 1576 
… 

222 
 

B. Yrkesdeltakelse i vunnede leveår 0,84 0,87 0,87 
… 

0,061 
 

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 dollar)  24 000 25 000 28 000 … 44 000  

D. Total produksjonsgevinst (1000$)a 7 579 22 118 38 699 … 594 259 664 

E. Nåverdi av total produksjonsgevinst (1000$) 6 875 15 719 21 549 … 46 103 714 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

342 719 877 
… 18 4777 

Produksjonsgevinst per vunnet leveår ($)b 22 000      

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per diskonterte vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total 

produksjonsgevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   

 

Tabell 4.6 Kostnadseffektivitet for alfa-antitrypsin erstatningsterapi til pasienter med AAT-mangel  
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Menn, røykere 30 Prolastin 23 37 000 42 000 79 000 22 000 57 000 

Menn, røykere 50 Prolastin 12 36 000 31 000 67 000 13 000 53 000 

Menn, røykere 70 Prolastin 5 31 000 25 000 57 000 2000 54 000 

Menn, ikke-røykere 30 Prolastin 32 72 000 55 000 127 000 18 000 108 000 

Menn, ikke-røykere 50 Prolastin 19 76 000 37 000 113 000 10 000 103 000 

Menn, ikke-røykere 70 Prolastin 9 64 000 27 000 91 000 2000 89 000 

Kvinne, røykere 30 Prolastin 27 37 000 48 000 85 000 15 000 70 000 

Kvinne, røykere 50 Prolastin 16 38 000 34 000 72 000 7000 65 000 

Kvinner, røykere 70 Prolastin 7 40 000 26 000 66 000 1000 65 000 

Kvinner, ikke-røykere 30 Prolastin 37 56 000 64 000 120 000 10 000 110 000 

Kvinner, ikke-røykere 50 Prolastin 17 46 000 36 000 82 000 7000 75 000 

Kvinner, ikke-røykere 70 Prolastin 9 48 000 28 000 76 000 1000 75 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall. 

a Direkte tiltakskostnader per diskontert vunnet leveår er hentet fra Robin og Hay [35] og justert for inflasjon til 

1993-dollar. 

I tabell 4.6 vises kostnadseffektiviteten for behandling med AAT-erstatningsterapi for ulike 

grupper. Produksjonsgevinsten ved forlenget levetid var klart lavere enn forbrukskostnadene 

for samtlige grupper. Dermed økte netto kostnad per vunnet leveår ved inklusjon av kostnader 

ved forlenget levetid. Før inklusjon var prolastin mest kostnadseffektivt for røykende menn på 

70 år, det samme gjaldt etter inklusjon av forbrukskostnader. Etter inklusjon av både forbruks- 

og produksjonsvirkninger var det mest kostnadseffektivt å gjennomføre tiltaket for røykende 
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menn på 50 år. Alle monetære enheter i tabell 4.5 og 4.6 er i 1993-dollar, og diskontering til 

nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%.  

4.1.3 Hypertensjon (artikkel 1202)  

Hypertensjon er vanlig i USA og øker risikoen for hjerneslag, hjerteinfarkt og nedsatt 

nyrefunksjon, også når blodtrykket bare er svakt forhøyet [36]. Ifølge Littenberg et al. er en 

signifikant andel av pasienter med denne tilstanden ikke tilstrekkelig behandlet. Følgelig var 

en av Littenberg et al. sine hensikter å undersøke om kostnadene ved blodtrykksmåling 

oppveies av gevinstene. Målgruppen er asymptomatiske voksne med forhøyet blodtrykk, og 

blodtrykksmåling ble sammenlignet med ingen intervensjon. Analyseåret er 1990 [36]. 

Littenberg et al. antok at den blodtrykksmålte gruppen hadde lik mortalitetsrate som den 

øvrige amerikanske befolkningen i samme aldersgruppe og av samme kjønn [36]. Estimering 

av mortalitet i behandlet gruppe ble uttrykt som relativ risiko for død med behandling 

sammenlignet med kontrollgruppen. Denne var satt til 0,88 [36]. Mortalitetsrater for den 

øvrige befolkningen er hentet fra amerikanske livstabeller for 1990 [37]. Disse 

mortalitetsratene danner grunnlag for tabell 4.7, som viser gjennomsnittlig avstand i tid fra 

behandlingen påbegynnes til et leveår vinnes for kvinner på 60 år med forhøyet blodtrykk. 

Figur 4.3 viser overlevelseskurven for den samme gruppen.  

Tabell 4.7 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med asymptomatiske kvinner på 60 år 

med forhøyet blodtrykk 
Slutten av intervall (år):  1-5 6-10 11-15 16-20 21-25   

Uten intervensjon        

Mortaliteta  0,059 0,088 0,133 0,202 0,315   

Døde  59 83 114 150 187   

Gjenlevende 941 858 744 594 407   

Med intervensjon (blodtrykksmåling)        

Mortalitet  0,052 0,077 0,117 0,178 0,277   

Døde 52 73 102 137 176   

Gjenlevende  948 875 772 635 459   

        

Δ Gjenlevendeb 
7 16 28 41 52   

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 16       

a Relativ risiko for død i behandlet gruppe sammenlignet med ubehandlet, er 0.88.   
b Differansen i gjenlevende for blodtrykksmåling sammenlignet med «ingen intervensjon» ble beregnet i excel og 

deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små avvik. I 

tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 
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Figur 4.3 Overlevelseskurve for kvinner på 60 år med forhøyet blodtrykk. Figuren illustrerer forløpet for to 

teoretiske kohorter på 1000 kvinner. Kvinnene er 60 år, asymptomatiske og har forhøyet blodtrykk. Den ene 

gruppen måles for høyt blodtrykk, mens den andre gruppen ikke måles. Figuren er basert på mortalitetsrater fra 

Littenberg et al. [36] og amerikanske livstabeller fra 1990 [37].  
 

Tabell 4.8 viser produksjonsgevinst for blodtrykksmåling. Pasientgruppen er asymptomatiske 

kvinner på 60 år med forhøyet blodtrykk. 

 

 

 

Tabell 4.8 Produksjonsgevinst for blodtrykksmåling av asymptomatiske kvinner på 60 år med forhøyet 

blodtrykk 
Alder:  60-64 

 

65-69 

 

70-74 

 

75-79 

 

80-84 

 

Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 21 64 118 180 239  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede leveår 0,41 0,12 0,05 0,02 0,02  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 dollar)  24 000 25 000 28 000 31 000 31 000  

D. Total produksjonsgevinst ($)a 

206 000 195 000 183 000 126 000 170 000 880 000 

E. Nåverdi av total produksjonsgevinst ($) 

187 000 139 000 102 000 55 000 95 000 577 000 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

19 45 66 79 82 291 

Produksjonsgevinst per vunnet leveår ($)b 2000 

 

 

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per diskonterte vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total 

produksjonsgevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   
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Tabell 4.9 Kostnadseffektiviteten for blodtrykksmåling av asymptomatiske pasienter med forhøyet 

blodtrykk 
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Menn  20 Blodtrykksmåling 47 44 000 87 000 131 000 21 000 110 000 

Menn  40 Blodtrykksmåling 31 21 000 54 000 75 000 12 000 63 000 

Menn  60 Blodtrykksmåling 15 10 000 33 000 43 000 4000 39 000 

Kvinner 20 Blodtrykksmåling 51 79 000 96 000 175 000 15 000 160 000 

Kvinner 40 Blodtrykksmåling 33 32 000 57 000 89 000 7000 82 000 

Kvinner 60 Blodtrykksmåling 16 16 000 34 000 50 000 2000 48 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall. 
a Direkte tiltakskostnader per diskontert vunnet leveår er hentet fra Littenberg et al. [36] og justert for inflasjon 

til 1993-dollar.   

I tabell 4.9 vises kostnadseffektiviteten for blodtrykksmåling av asymptomatiske pasienter 

inndelt i ulike grupper. Også i denne studien var forbrukskostnadene langt høyere enn 

produksjonsgevinstene. Både før og etter inklusjon av forbrukskostnader og både forbruks- og 

produksjonsvirkninger, var blodtrykkmåling mest kostnadseffektivt for menn på 60 år og 

minst kostnadseffektivt for kvinner på 20 år. Alle monetære enheter i tabellene er i 1993-

dollar, og diskontering til nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%.   

4.1.4 Left main coronary artery disease (artikkel 350) 

For å komme fram til optimale strategier for screening av left main coronary artery disease 

(LMCAD), tok denne studien for seg kostnadseffektivitet av testing med arbeids-EKG og 

hjertekateterisering av pasienter med milde brystsmerter [38]. Lee et al. oppga at det var en 

generell enighet om at koronar-bypass er riktig terapi for pasienter som er funksjonshemmet 

som følge av alvorlig angina pectoris. Indikasjonene for kateterisering og revaskularisering av 

asymptomatiske pasienter og pasienter med milde symptomer, er ikke alltid like klare [38]. 

Fem strategier ble evaluert. Et alternativ var at ingen pasienter gjennomgår arbeids-EKG eller 

koronar angiografi (observering), et annet var at alle pasienter gjennomgår koronar angiografi 

[38]. De tre siste alternativene var at alle pasienter gjennomgår arbeids-EKG, og avhengig av 

hvor høy ST-depresjonen er, gjennomgår koronar angiografi. Her presenteres resultatene for 

gruppen som gjennomgår koronar angiografi hvis ST-depresjon er lik eller høyere enn 3 mm. 

Analyseåret er 1985 og intervensjonen ble sammenlignet med medisinsk behandling 

(observering) [38].  
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Pasienter hvor LMCAD ikke oppdages av målingen vil ha en årlig mortalitet på 10,5 %. Hvis 

undersøkelsen leder til oppdagelse av LMCAD, og de overlever angiografi (99,1 % 

overlevelse), vil pasienten gjennomgå bypass-kirurgi (97,7 % overlevelse) [38]. De som 

overlever både angiografi og bypass-kirurgi, vil deretter ha en årlig mortalitet på 2 % i seks 

år. Etter dette vil årlig mortalitet nærme seg 10,5 % de neste fire årene [38]. Årlig dødelighet 

som ikke er relatert til hjertet, ble estimert utfra amerikanske livstabeller for 1985 [39]. Denne 

oppgis i femårsintervall. Siden Lee et al. baserte seg på ettårsintervall, ble femårsverdiene fra 

amerikanske livstabeller dividert med fem ved estimering av gjennomsnittlig avstand i tid for 

å estimere årlig mortalitet. I tabell 4.10 vises den gjennomsnittlige avstanden i tid fra 

behandlingen påbegynnes til et leveår vinnes, og figur 4.4 viser overlevelseskurven for 

teoretiske kohorter med 1000 pasienter på 70 år med milde brystsmerter som skyldes 

LMCAD.  

Tabell 4.10 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med pasienter på 70 år med milde bryst-

smerter som skyldes LMCAD 
Slutten av år:  1 2 3 4 … 14 15 

Uten intervensjon (Observering)        

Mortaliteta  0,138 0,138 0,138 0,138 … 0,175 0,175 

Døde  138 119 102 88 … 21 17 

Gjenlevende 863 744 642 553 … 97 80 

Med intervensjon (ETT3 mm)        

Mortalitetb  - 0,053 0,053 0,053 … 0,175 0,175 

Døde 83 48 46 43 … 43 35 

Gjenlevende  917 869 824 780 … 201 166 

        

Δ Gjenlevendec 
55 125 182 227 … 104 86 

Snittavstand 7       

a Mortalitet for observeringsgruppen er summen av årlig mortalitet på 10,5 % og mortaliteten for den øvrige, 

amerikanske befolkningen [38, 39].  
b Mortalitet for behandlet gruppe er summen av mortalitet for bypass og angiografi, årlig mortalitet på 2 % som 

nærmer seg 10,5 % og mortaliteten for den øvrige, amerikanske befolkningen [38, 39].  
c Differansen i gjenlevende for intervensjonsgruppen sammenlignet med observering ble beregnet i excel og 

deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små avvik. I 

tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 
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Figur 4.4 Overlevelseskurve for pasienter på 70 år med LMCAD og milde brystsmerter. Figuren illustrerer 

forløpet for to teoretiske kohorter på 1000 pasienter. Pasientene er 70 år og har LMCAD og milde brystsmerter. 

Den ene gruppen screenes for LMCAD, mens den andre gruppen ikke screenes. Figuren er basert på mortalitets-

rater fra Lee et al. [38] og amerikanske livstabeller for 1985 [39]. 

 

Tabell 4.11 viser produksjonsgevinst for screening av LMCAD. Pasientgruppen er 70 år, har 

milde brystsmerter og LMCAD. 

 

Tabell 4.11 Produksjonsgevinst for LMCAD-screening av pasienter på 70 år med milde brystsmerter 

Alder:  70 71 72 … 84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 55 125 182 … 86  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede leveår 0,08 0,08 0,08 … 0,04  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 dollar)  22 000 23 000 23 000 … 27 000  

D. Total produksjonsgevinst ($)a 96 000 224 000 330 000 … 87 000 3 317 000 

E. Nåverdi av total produksjonsgevinst ($) 96 000 214 000 299 000 … 44 000 2 540 000 

F. Nåverdi av vunnede leveår 55 119 165 … 43 2075 

Produksjonsgevinst per vunnet leveår ($)b 1000      

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total produksjons-

gevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   
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Tabell 4.12 Kostnadseffektiviteten for screening (mot observering) etter left main coronary artery disease 

med arbeids-EKG og etterfølgende gjennomføring av koronar angioggrafi ved ST-depresjon ≥ 3 mm 
 

 

 

 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

 

Alder 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 

Snitt-

avstand til 

vunnede 

leveår (år) 

 

Direkte tiltaks- 

kostnader per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($)c 

Forbruks- 

kostnader 

i ett 

vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet leveår 

($) 

Netto 

kostnad 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

Pasienter 

med milde 
brystsmerter 

40 

 

ETTa 3mm  

mot obs.b 

11 7000 25 000 32 000 17 000 16 000 

Pasienter 

med milde 
brystsmerter 

50 ETTa 3mm  

mot obs.b 

10 8000 25 000 33 000 12 000 21 000 

Pasienter 

med milde 

brystsmerter 

60 ETTa 3mm  

mot obs.b 

9 10 000 24 000 34 000 5 000 29 000 

Pasienter 

med milde 

brystsmerter 

70 ETTa 3mm  

mot obs.b 

7 14 000 23 000 37 000 1000 36 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall. 

a ETT 3mm = screening for left main coronary artery disease med arbeids-EKG og gjennomføring av koronar 

angiografi ved ST-depresjon ≥ 3.  
b Observering = ingen pasienter gjennomgår arbeids-EKG eller koronar angiografi.  
c Direkte tiltakskostnader er hentet fra Lee et al. [38] og er justert for inflasjon til 1993-dollar. 

I tabell 4.12 vises kostnadseffektiviteten for LMCAD-screening ved ulike aldersgrupper. I alle 

aldre ble kostnad per diskontert vunnet leveår høyere ved inklusjon av kostnader ved forlenget 

levetid. Både før og etter inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger var tiltaket mindre 

kostnadseffektivt desto eldre pasienten var. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, og 

diskontering til nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%. 

4.1.5 Akutt ikke-lymfatisk leukemi (artikkel 1095) 

Den økonomiske analysen tok for seg kostnadseffektiviteten for behandling av akutt ikke-

lymfatisk leukemi [40]. Benmargstransplantasjon ble både sammenlignet med konvensjonell 

kjemoterapi, og med ingen intervensjon. Også konvensjonell kjemoterapi ble sammenlignet 

med ingen intervensjon. Kostnader og effekter for en gruppe med pasienter som deltok i en 

prospektiv studie mellom 1978 og 1982, ble undersøkt av Welch og Larson. Selve analysen 

tok for seg de to behandlingsformene over en femårsperiode [40].  

For gruppen som ikke får noen terapi, ble det antatt av Welch og Larson at pasienten dør 

umiddelbart. Femårig overlevelse i kjemoterapi-gruppen var 26%, mens den var 59% i 

transplantasjonsgruppen [40]. Overlevende etter fem år ble av Welch og Larson antatt å være 

kurert, så videre mortalitet baserer seg på mortalitet hos den øvrige amerikanske 

befolkningen. Pasientgruppenes alder ble standardisert til 30 år [40]. For en teoretisk kohort 

på 1000 pasienter, betyr ovennevnte sannsynligheter for eksempel at det er 260 gjenlevende 
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pasienter etter fem år i kjemoterapigruppen. Egne antagelser i estimeringen av forbruks- og 

produksjonsvirkninger, var at like mange av pasientene dør hvert år, altså dør 148 pasienter i 

året i denne gruppen. Overlevelse etter endt studieperspektiv ble basert på tall fra amerikanske 

livstabeller, som antatt av Welch og Larson [40, 41]. Analyseåret er 1989. I tabell 4.13 vises 

den estimerte gjennomsnittlige avstanden i tid fra behandlingen påbegynnes til et leveår 

vinnes, og i figur 4.5 vises overlevelseskurven for to teoretiske kohorter med pasienter på 30 

år med ikke-lymfatisk leukemi.  

 

Tabell 4.13 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med pasienter på 30 år med akutt ikke-

lymfatisk leukemi 
Slutten av år/intervall:  1 2 3 4 … 46-50 51-55 

Uten intervensjon (kjemoterapi)        

Mortalitet  - - - - … 0,224 0,335 

Døde  148 148 148 148 … 37 42 

Gjenlevende 852 704 556 408 … 127 84 

Med intervensjon (benmargstransplantasjon)        

Mortalitet  - - - - … 0,224 0,335 

Døde 82 82 82 82 … 83 96 

Gjenlevende  918 836 754 672 … 288 191 

        

Δ Gjenlevendea 
66 132 198 264 … 161 107 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 19       

a Differansen i gjenlevende for benmargstransplantasjon sammenlignet med kjemoterapi ble beregnet i excel og 

deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små avvik. I 

tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 
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Figur 4.5 Overlevelseskurve for pasienter på 30 med akutt ikke-lymfatisk leukemi. Figuren illustrerer 

forløpet for to teoretiske kohorter på 1000 pasienter. Pasientene er 30 år og diagnostisert med ikke-lymfatisk 

leukemi. Den ene gruppen får benmargstransplantasjon, mens den andre gruppen behandles med kjemoterapi. 

Figuren er basert på mortalitetsrater fra Welch og Larson [40] og amerikanske livstabeller fra 1989 [41]. 

 

Tabell 4.14 viser produksjonsgevinst for benmargstransplantasjon, sammenlignet med 

kjemoterapi, for pasienter på 30 år med ikke-lymfatisk leukemi.  

 

 

Tabell 4.14 Produksjonsgevinst for benmargstransplantasjon (mot kjemoterapi) for pasienter på 30 år 

med ikke-lymfatisk leukemi.   

Alder:  30 31 32 … 80-84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 
66 132 198 

… 
643  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede 

leveår 0,73 0,73 0,73 

… 

0,04  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 

dollar)  23 000 23 000 23 000 

… 

43 000  

D. Total produksjonsgevinst 

(1000$)a 1 107 2 226 3 361 

… 

1 108 213 182 

E. Nåverdi av total 

produksjonsgevinst (1000$) 1 107 2 120 3 048 

… 

88 96 667 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

66 126 180 
… 

51 5357 

Produksjonsgevinst per vunnet 

leveår ($)b 

 

18 000 

     

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total produksjons-

gevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   
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Tabell 4.15 Kostnadseffektiviteten for behandling av ikke-lymfatiske leukemipasienter 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

Alder 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 

Snitt-

avstand 

til 

vunnede 

leveår 

(år) 

 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($)a 

 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Netto 

kostnad per 

diskontert 

vunnet leveår 

($) 

Pasienter 

med ikke-

lymfatisk 
leukemi 

30 Kjemoterapi 

mot ingen 

intervensjonb 

12 27 000 29 000 56 000 18 000 39 000 

Pasienter 

med ikke-

lymfatisk 
leukemi 

30 Benmargs-

transplantasjon 

mot ingen 
intervensjonb 

15 20 000 32 000 52 000 18 000 34 000 

Pasienter 

med ikke-
lymfatisk 

leukemi 

30 Benmargs-

transplantasjon 
mot kjemoterapi 

19 12 000 37 000 49 000 18 000 31 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall. 

a Direkte tiltakskostnader per diskontert vunnet leveår er hentet fra Welch og Larson [40] og justert for inflasjon 

til 1993-dollar.  
b Ingen intervensjon indikerer ingen behandling av pasientene. Ved denne antagelsen antok Welch og Larson at 

pasientene som ikke behandles dør umiddelbart uten behandling, og at det ikke er noen kostnader knyttet til 

dette. 

I tabell 4.15 vises kostnadseffektiviteten for ulike alternative behandlinger av ikke-lymfatiske 

leukemipasienter. Forbrukskostnadene var høyere enn produksjonsgevinstene, og tiltakene ble 

mindre kostnadseffektive ved inklusjon av forbruk- og produksjonsvirkninger. Alle monetære 

enheter er i 1993-dollar, og diskontering til nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%.   

4.1.6 Metastatisk brystkreft (artikkel 1269)  

I 1992 var det, ifølge Hillner et al., ingen konsensus om hva som var den optimale 

terapiformen mot metastatisk brystkreft [42]. Høydose kjemoterapi etterfulgt av autolog 

benmargstransplantasjon (ABMT), var en ny behandlingsform som hadde vist lovende 

resultater i tidligere studier. Kostnadene knyttet til behandlingsformen er imidlertid høye. 

Derfor ble det gjort en økonomisk analyse hvor hensikten blant annet var å undersøke 

kostnadseffektiviteten for ABMT mot standard kjemoterapi [42]. 

Forfatterne tok for seg en hypotetisk kohort på 45-årige kvinner. For pasientene som 

gjennomgikk standard kjemoterapi ble det estimert en dødelighet på 36,9 % innen ett år, 86 % 

innen tre år og 95,7 % innen fem år. I en hypotetisk kohort på 1000 pasienter, betyr dette at 

369 pasienter ville dødd innen ett år, mens 860 ville dødd innen tre år og 957 innen fem år. 

For gruppen som gjennomgikk ABMT, ble det estimert en dødelighet på 73,4 % innen tre år 
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og 84,2% innen fem år. Overlevelse etter studiens femårs-perspektiv ble antatt å tilsvare 

normal overlevelse for kvinner. Analyseåret er 1990 [42]. 

Egne antagelser ved estimering av forbruks- og produksjonsvirkninger var at dødelighet var 

28 % i ABMT-gruppen innen ett år (basert på figur 3 i artikkelen av Hillner et al., side 2058) 

[42]. I utregningene ble det antatt at dødeligheten var lik i de to årene innenfor 2-

årsintervallene (år 2-3 og år 4-5), dette betyr for eksempel at 245,5 pasienter dør i løpet av år 

2 og år 3 i kjemoterapigruppen. Overlevelse etter studiens femårs-perspektiv ble hentet fra 

amerikanske livstabeller for 1990 [37]. I tabell 4.16 vises den estimerte gjennomsnittlige 

avstanden i tid fra behandlingen påbegynnes til et leveår vinnes, og i figur 4.6 vises 

overlevelseskurven for teoretiske kohorter med pasienter på 45 år med metastatisk brystkreft.  

Tabell 4.16 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med pasienter på 45 år med metastatisk 

brystkreft  

Slutten av år/intervall:  1 2 3 4 … 31-35 36-40 

Uten intervensjon (kjemoterapi)        

Mortalitet  - - - - … 0,178 0,277 

Døde  369 246 246 49 … 6 7 

Gjenlevende 631 386 140 92 … 26 19 

Med intervensjon (høydose kjemoterapi og ABMT)        

Mortalitet  - - - - … 0,178 0,277 

Døde 280 227 227 54 … 20 26 

Gjenlevende 720 493 266 212 … 95 69 

        

Δ Gjenlevendea 
89 108 126 121 … 69 50 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 13       

a Differansen i gjenlevende for høydose kjemoterapi og ABMT sammenlignet med kjemoterapi ble beregnet i 

excel og deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små 

avvik. I tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 
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Figur 4.6 Overlevelseskurve for kvinner på 45 år med metastatisk brystkreft. Figuren illustrerer forløpet for 

to teoretiske kohorter på 1000 kvinner på 45 år med metastatisk brystkreft. Den ene gruppen behandles med 

høydose kjemoterapi etterfulgt av autolog benmargstransplantasjon (ABMT), mens den andre gruppen behandles 

med standard kjemoterapi. Figuren er basert på mortalitetsrater fra Hillner et al. [42] og amerikanske livstabeller 

for 1990 [37] 

 

Tabell 4.17 viser produksjonsgevinst for behandling med høydose kjemoterapi etterfulgt av 

autolog benmargstransplantasjon (ABMT) (mot standard kjemoterapi) til behandling av 

metastatisk brystkreft.  

 

Tabell 4.17 Produksjonsgevinst for behandling med høydose kjemoterapi etterfulgt av autolog benmargs-

transplantasjon (mot standard kjemoterapi) til behandling av metastatisk brystkreft 

Alder: 45 46 47 … 80-84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 89 108 126 … 288  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede leveår 
0,65 0,65 0,65 

… 
0,02  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 dollar)  
23 000 23 000 24 000 

… 
37 000  

D. Total produksjonsgevinst ($1000)a 

1336 1624 1947 
… 

242  33 334 

E. Nåverdi av total produksjonsgevinst ($1000) 

1336 1546 1766 … 40 21 541 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

89 102 114 
… 

47 1731 

Produksjonsgevinst per vunnet leveår ($)b 12 000 

 

     

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total produksjons-

gevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   
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Tabell 4.18 Kostnadseffektivitet for høydose kjemoterapi kombinert med autolog benmargs-

transplantasjon (mot konvensjonell kjemoterapi) til behandling av kvinner med metastatisk brystkreft 
 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 

 

Snitt-

avstand 

til 

vunnede 

leveår 

(år) 

 

 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($)a 

 

 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

 

 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($) 

 

 

 

Netto 

kostnad 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

Kvinner med 

metastatisk 
brystkreft 

45 Høydose 

kjemoterapi 
ABMTb mot 

kjemoterapi 

13 32 000 31 000 63 000 12 000 51 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall. 
a Direkte tiltakskostnader er hentet fra studien utført av Hillner et al. [42] og er deretter justert for inflasjon til 

1993-dollar.   
bABMT = Autolog benmargstransplantasjon.  

I tabell 4.18 vises kostnadseffektiviteten for den samme pasientgruppen som er vist i 

tabell 4.17. Forbrukskostnadene veies i liten grad opp for av produksjonsgevinsten, og 

resultatet ble at kostnaden per vunnet leveår er høyere ved inklusjon av kostnader ved 

forlenget levetid enn uten inklusjon. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, og diskontering 

til nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%.  

4.1.7 Akutt myokardialt infarkt (artikkel 89)  

Coronary-care-enheter (CCU) er kostbare fasiliteter hvor komplikasjoner ved et hjerteinfarkt 

kan forebygges eller behandles [43]. CCU benyttes også av pasienter med symptomer som 

kan skyldes et hjerteinfarkt. Hvis disse symptomene ikke skyldes et infarkt, vil 

kriseintervensjoner som regel ikke være av nødvendighet. Tidligere bestemmelse av årsak til 

symptomer i denne gruppen vil kunne gi kortere opphold, eller til og med unngåelse av 

opphold på kriseenheter. Fineberg et al. oppga at hensikten med denne økonomiske 

evalueringen, var å undersøke de kliniske og økonomiske konsekvensene av alternativer til 

CCU [43]. 

Fire ulike strategier ble undersøkt:  

• Coronary care-enhet (CCU): Alle pasienter med symptomer som kan skyldes infarkt, 

blir behandlet på en CCU hvor full intensivpleie er tilgjengelig [43].  

• Intermediær pleieenhet: Alle pasienter behandles på en intermediær pleieenhet, hvor 

de får elektrokardiografisk monitorering og profylaktisk administrering av intravenøst 

lidokain [43]. 
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• Rutinebehandling: Pasientene får ingen profylaktisk behandling med intravenøst 

lidokain, og behandles i sykehusseng slik som alle andre som får rutinebehandling 

[43].  

• Poliklinisk behandling: Pasienter får poliklinisk behandling med omfattende 

evalueringer i to dager etter å ha oppsøkt legevakten [43].  

For CCU var 0,00054 estimert sannsynlighet for død som skyldes ventrikulær fibrillering, 

mens den var 0,00782 for hjerteblokk [43]. Samlet sannsynlighet er da 0,00836. Samlet 

sannsynlighet for død for intermediat pleie, rutinebehandling og poliklinisk behandling var 

henholdsvis 0,0132538, 0,035225 og 0,05111. Fem år i etterkant av overlevd infarkt, antok 

Fineberg et al. at pasientene hadde en mortalitet som tilsvarte det doble av den øvrige 

amerikanske befolkningen. Gjennomsnittsalderen for pasienter som overlever sykehus-

innleggelse for hjerteinfarkt, var 60 år. Analyseåret er 1980 [43]. 

I estimering av forbruks- og produksjonsvirkninger ble samlet sannsynlighet for død lagt til 

den femårige sannsynlighet for død i den øvrige amerikanske befolkningen. I intervallene 

etter fem år ble mortalitetsraten for den øvrige befolkningen multiplisert med to. 

Sannsynlighet for død i den øvrige amerikanske befolkningen, ble hentet fra amerikanske 

livstabeller for 1980 [44]. I tabell 4.19 vises den estimerte gjennomsnittlige avstanden i tid fra 

behandlingen i intermediær pleieenhet påbegynnes (mot poliklinisk behandling) til et leveår 

vinnes, og i figur 4.7 vises overlevelseskurven for to teoretiske kohorter hvor den ene 

behandles i intermediære pleieenheter og den andre med poliklinisk behandling.  
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Tabell 4.19 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med pasienter på 60 år med symptomer 

som tyder på hjerteinfarkt 

Slutten av intervall (år):  1-5 6-10 11-15 16-20 21-25   

Uten intervensjon (poliklinisk behandling)        

Mortalitet  0,131 0,233 0,339 0,485 0,711   

Døde 131 203 226 214 161   

Gjenlevende 869 667 441 227 66   

Med intervensjon (intermediær pleieenhet)        

Mortalitet  0,093 0,233 0,339 0,485 0,711   

Døde 93 211 236 223 168   

Gjenlevende  907 696 460 237 68   

 

Δ Gjenlevendea 38 29 19 10 3   

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 7       

a Differansen i gjenlevende for intermediær pleieenhet sammenlignet med poliklinisk behandling ble beregnet i 

excel og deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små 

avvik. I tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 

 

Figur 4.7 Overlevelseskurve for pasienter på 60 år med symptomer som tyder på infarkt. Figuren 

illustrerer forløpet for to teoretiske kohorter på 1000 pasienter på 60 år. Den ene gruppen behandles i en 

intermediær pleieenhet, mens den andre gruppen får poliklinisk behandling. Figuren er basert på mortalitetsrater 

fra Fineberg et al. [43] og amerikanske livstabeller for 1980 [44].  
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Tabell 4.20 viser produksjonsgevinst for behandling i intermediær pleienhet (mot poliklinisk 

behandling) ved symptomer som kan tyde på hjerteinfarkt. 

 

 

Tabell 4.20 Produksjonsgevinst for behandling i intermediær pleienhet (mot poliklinisk behandling) ved 

symptomer som kan tyde på infarkt 

Alder: 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 
114 163 116 68 28  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede 

leveår 0,49 0,15 0,08 0,04 0,04  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 

dollar)  21 000 23 000 24 000 25 000 28 000  

D. Total produksjonsgevinst 

(1000$)a 1194 559 220 69 32 2074 

E. Nåverdi av total 

produksjonsgevinst (1000$) 1083 397 123 30 11 1644 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

103 116 64 30 10 323 

Produksjonsgevinst per vunnet 

leveår ($)b 

 

5000 

     

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total produksjons-

gevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   
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Tabell 4.21 Kostnadseffektivitet for alternative strategier til behandling av pasienter med symptomer som 

kan tyde på infarkt 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall. 
a Direkte tiltakskostnader per diskontert vunnet leveår er hentet fra Fineberg et al. [43] og er justert for inflasjon 

til 1993-dollar. 

I tabell 4.21 vises kostnadseffektiviteten for alternative behandlingsstrategier ved symptomer 

som kan skyldes infarkt. Inklusjon av kostnader ved forlenget levetid gjorde samtlige tiltak 

mindre kostnadseffektive, det skyldtes at forbrukskostnadene var høyere enn 

produksjonsgevinstene. Avrundinger til nærmeste $1000 gjorde forbrukskostnadene og 

produksjonsgevinstene helt identiske for de ulike tiltakene. Alle monetære enheter er i 1993-

dollar, og diskontering til nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%. 

4.1.8 Immunsuppresjon (artikkel 357)  

Randomiserte kliniske studier på det immunsuppressive legemidlet ciklosporin (CsA) har vist 

lavere dødelighet enn det immunsuppressive legemidlet azatioprin (Aza) [45]. I studien utført 

av Simon ble det oppgitt at en av hensiktene bak den økonomiske analysen, var å gjøre rede 

for helsemessige og økonomiske samfunnskonsekvenser av å gjøre CsA allment tilgjengelig 

for nyretransplanterte med nyre fra avdød donor. Kostnadseffektivitet av tre 

behandlingsformer ble undersøkt [45]:  
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Alder 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

Snitt-

avstand 

til 

vunnede 

leveår 

(år) 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($)a 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

Produksjons

-gevinst per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($) 

 

 

 

Netto 

kostnad per 

diskontert 

vunnet leveår ($) 

Pasienter 
med 

symptomer 

som kan 
skyldes 

infarkt 

60 CCU mot 
intermediær 

pleieenhet 

7 255 000 20 000 275 000 5000 270 000 

Pasienter 

med 
symptomer 

som kan 

skyldes 
infarkt 

60 Intermediær 

pleieenhet 
mot rutine-

behandling 

7 79 000 20 000 99 000 5000 94 000 

Pasienter 

med 
symptomer 

som kan 

skyldes 
infarkt 

60 Rutine-

behandling 
mot 

poliklinisk 

behandling 

7 519 000 20 000 539 000 5000 534 000 

Pasienter 

med 
symptomer 

som kan 

skyldes 
infarkt 

60 Intermediær 

pleieenhet 
mot 

poliklinisk 

behandling 

7 198 000 20 000 218 000 5000 213 000 
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• Ciklosporin samt steroider til transplanterte pasienter med nyre fra avdød donor [45].  

• Azatioprin samt steroider til transplanterte pasienter med nyre fra avdød donor [45].  

• Kun dialyse til transplanterte pasienter med nyre fra avdød donor [45].   

En beslutningsmodell ble utformet for å forutsi den tiårige utviklingen til en teoretisk kohort 

på 1000 35-årige pasienter, som alle var potensielle mottakere for en av de ovennevnte 

behandlingsformene [45]. Nedenfor presenteres de inkrementelle resultatene for ciklosporin 

sammenlignet med azatioprin. Mortalitetsraten for år 1 i analysen var 0,05 for ciklosporin og 

0,11 for azatioprin. For år 2-10 var årlig dødelighet 0,06 i både ciklosporin-gruppen og 

azatioprin-gruppen [45]. I estimering av forbruks- og produksjonsvirkninger ble det antatt at 

sannsynligheten for overlevelse vedvarer etter studiens 10-årsperspektiv. Denne antagelsen 

baserte seg på at data viser at pasientoverlevelsen er konstant utover det første året etter 

transplantasjon [45]. Analyseåret er 1985 [45]. I tabell 4.22 vises den estimerte 

gjennomsnittlige avstanden i tid fra behandling med ciklosporin påbegynnes (mot azatioprin) 

til et leveår vinnes, og i figur 4.8 vises overlevelseskurven for teoretiske kohorter på 35 år 

hvor den ene gruppen behandles med ciklosporin og den andre med azatioprin. 

 
Tabell 4.22 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med pasienter på 35 år med nyre fra 

avdød donor 
Slutten av år:  1 2 3 4 …. 49 50 

Uten intervensjon (azatioprin)        

Mortalitet  0,11 0,06 0,06 0,06 …. 0,06 0,06 

Døde  110 53 50 47 …. 3 3 

Gjenlevende 890 837 786 739 …. 46 43 

Med intervensjon (ciklopsorin)        

Mortalitet  0,05 0,06 0,06 0,06 …. 0,06 0,06 

Døde 50 57 54 50 …. 3 3 

Gjenlevende  950 893 839 789 …. 49 46 

        

Δ Gjenlevendea 
60 56 53 50 …. 3 3 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 13       

a Differansen i gjenlevende for ciklosporin sammenlignet med azatioprin ble beregnet i excel og deretter 

avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små avvik. I tabellen er 

også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 
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Figur 4.8 Overlevelseskurve for pasienter på 35 år med transplantert nyre fra avdød donor. Figuren 

illustrerer forløpet for to teoretiske kohorter på 1000 pasienter på 35 år med transplantert nyre fra avdød donor. 

Den ene gruppen behandles med ciklosporin, mens den andre behandles med azatioprin. Figuren er basert på 

mortalitetsrater fra Simon [45]. 

Tabell 4.23 viser produksjonsgevinst for behandling med ciklosporin (mot azatioprin) for 

pasienter med nyre fra avdød donor.  

Tabell 4.23 Produksjonsgevinst for behandling med ciklosporin (mot azatriopin) til pasienter på 35 år 

med nyre fra avdød donor  

Alder: 35 36 … 83 84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 
60 56 … 3 3  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede 

leveår 0,76 0,76 … 0,04 0,04  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 

dollar)  22 000 23 000 … 39 000 40 000  

D. Total produksjonsgevinst ($)a 

1009000 968000 … 4831 4594 15335000 

E. Nåverdi av total 

produksjonsgevinst ($) 1009000 922000 … 464 421 9867000 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

60 54 … 0,30 0,26 570 

Produksjonsgevinst per vunnet 

leveår ($)b 

 

17000 

     

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total 

produksjonsgevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   
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Tabell 4.24 Kostnadseffektivitet for ciklosporin (mot azatioprin) for nyretransplanterte med nyre fra 

avdød donor 
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Snitt-

avstand 

til 

vunned

e leveår 

(år) 

 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($)a 

 

 

Forbruks- 

kostnader 

i ett 

vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

 

Netto 

kostnad per 

diskontert 

vunnet leveår ($) 

Pasienter 

med nyre 

fra avdød 
donor 

35 Ciklosporin 

mot 

azatioprin  

13 27 000 27 000 54 000 17 000 37 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall. 
a Direkte tiltakskostnader er hentet fra Simon [45] og er justert for inflasjon til 1993-dollar. 

I tabell 4.24 vises kostnadseffektiviteten for ciklosporin til den samme pasientgruppen som 

ble framstilt i tabell 4.23. Inklusjon av kostnader ved forlenget levetid gjorde ciklosporin til et 

mindre kostnadseffektivt tiltak. Økningen i kostnad per vunnet leveår var i størrelsesordenen 

$10 000. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, og diskontering til nåverdi ble gjort med en 

diskonteringsrate på 5%.   

4.1.9 Hiv (artikkel 1117)  

I 1991, da studien av Schulman et al. ble publisert, hadde zidovudin vist å kunne gi 

asymptomatiske hiv-pasienter med CD4-lymfocytt-nivåer under 500 µl, forlenget sykdomsfri 

periode [31]. Det var imidlertid knyttet usikkerhet til de potensielt høye kostnadene ved 

behandling med legemidlet, blant annet på grunn av det høye antallet pasienter som kunne 

være aktuell for en slik behandling. Schulman et al. sin hensikt med studien, var derfor å 

sammenligne kostnader med gevinster for zidovudin som terapi til asymptomatiske hiv-

pasienter. Analyseåret er 1989 [31].  

Mortalitetsratene som ble benyttet i følgende resultater, basererte seg på den nederste grafen i 

figur 1, side 89, i artikkelen av Schulman et al., hvor antagelsen var continuous effect. Se 

Schulman et al. for en utdypelse av denne antagelsen [31]. Denne figuren gjelder bare for 15 

år, og ingen pasienter dør de første 2 årene etter terapistart. I hovedanalysen ble den årlige 

dødeligheten etter 15 år, satt til å tilsvare snittet av pasienter som dør hvert år i perioden år 3-

15. For eksempel vil det i en kohort på 1000 pasienter som blir behandlet med zidovudin, dø 

totalt 410 pasienter i perioden år 3-15. Det vil si at årlig dødelighet i gjennomsnitt er på 31,5 

pasienter. For år 16 og så videre ble årlig dødelighet derfor satt til 31,5 pasienter i zidovudin-

gruppen. Tilsvarende beregninger gjelder for gruppen uten intervensjon, og gjennomsnittet er 

53,08 pasienter. Ved estimering av forbruks- og produksjonsvirkninger ble pasientenes alder 
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satt til 35 år, og kostnadseffektivitet ble beregnet for denne gruppens vedkommende. 

Antagelsen baserte seg på tall fra CDC, hvor den største andelen av hiv-pasienter i USA i 

periodene 1981-1987, 1988-1992, 1993-1995 og 1996-2000, var 30-39 år [46]. I tabell 4.25 

vises den estimerte gjennomsnittlige avstanden i tid fra behandling med zidovudin 

påbegynnes til et leveår vinnes. 

Tabell 4.25 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med hiv-infiserte pasienter på 35 år 

Slutten av år:  1 2 3 4 …. 33 34 

Uten intervensjon         

Mortalitet  - - - - …. - - 

Døde  0 0 50 50 …. 0 0 

Gjenlevende 1000 1000 950 900 …. 0 0 

Med intervensjon (zidovudin)        

Mortalitet  - - - - …. - - 

Døde 0 0 20 40 …. 32 22 

Gjenlevende  1000 1000 980 940 …. 22 0 

        

Δ Gjenlevendea 0 0 30 40 …. 22 0 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 17       

a Differansen i gjenlevende for zidovudin sammenlignet med «uten intervensjon» ble beregnet i excel og deretter 

avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små avvik. I tabellen er 

også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 

 

Figur 4.9 Overlevelseskurve for hiv-pasienter på 35 år med CD4-lymfocytt-nivåer under 500 µl. Figuren 

illustrerer forløpet for to teoretiske kohorter på 1000 hiv-pasienter på 35 år. Den ene gruppen behandles med 

zidovudin, mens den andre ikke behandles. Figuren er basert på mortalitetsrater fra Schulman et al. [31] 
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Tabell 4.26 Produksjonsgevinst for behandling med zidovudin for HIV-pasienter på 35 år med CD4-

lymfocytt-nivåer under 500 µl 

Alder: 35 36 37 ... 67 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 
0 0 30 … 22  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede leveår 
0,76 0,76 0,76 ... 0,15  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 dollar)  
23 000 23 000 23 000 … 34 000  

D. Total produksjonsgevinst ($)a 

0 0 530 000 ... 114 000 122948000 

E. Nåverdi av total produksjonsgevinst ($) 

0 0 481 000 … 24 000 57193000 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

0 0 27 … 5 3023 

Produksjonsgevinst per vunnet leveår ($)b  

19 000 

     

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total produksjons-

gevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   

 

Tabell 4.26 viser produksjonsgevinst for behandling med zidovudin for HIV-pasienter med 

CD4-lymfocytt-nivåer under 500 µl.  

 

Tabell 4.27 Kostnadseffektivitet for zidovudin for HIV-pasienter med CD4-lymfocytt-nivåer under 500 µl    
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Snitt-

avstand til 

vunnede 

leveår (år) 

 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($)a 

 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

 

Samlede 

kostnader per 

diskontert 

vunnet leveår 

($) 

 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

Netto 

kostnad 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

Hiv-pasienter 35 Zidovudin 17 8000 35 000 43 000 19 000 24 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall.
 

a 
Direkte tiltakskostnader er hentet fra Schulman et al. [31], og deretter inflasjonsjustert til 1993 dollar.  

I tabell 4.27 vises kostnadseffektiviteten for zidovudin til den samme pasientgruppen. 

Inklusjon av kostnader ved forlenget levetid, økte kostnaden per vunnet leveår betraktelig. 

Forbrukskostnadene var langt høyere enn tiltakskostnadene, samt høyere enn produksjons-

gevinsten. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, og diskontering til nåverdi ble gjort med en 

diskonteringsrate på 5%.   
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4.1.10 Kronisk nyresykdom (artikkel 139) 

I 1967 hadde det blitt estimert at rundt 6000 personer i USA som kunne fått sin levetid 

forlenget ved behandling, døde hvert år som følge av kronisk nyresykdom [47]. Den 

helseøkonomiske evalueringen utført av Klarman og Rosenthal var følgelig et forsøk på å 

komme fram til hva som er den beste behandlingsformen for denne pasientgruppen. Tiltakene 

som ble evaluert var senterdialyse, hjemmedialyse og nyretransplantasjon. Analyseåret er 

1967 [47]. 

Mortalitetsratene som ble benyttet i estimeringen av forbruks- og produksjonsvirkninger og 

som presenteres under, ble utledet av tabell 1 og tabell 2 i en artikkel skrevet av Klarman og 

Rosenthal [47]. Siden mortalitetsratene for tabell 2 i deres artikkel gjelder fra 45 år, ble 

alderen i hovedanalysen satt til å være 45 år. Tiltakene som ble reanalysert var transplantasjon 

og dialyse, hvor det i sistnevnte ble brukt gjennomsnitts-tiltakskostnadene for hjemmedialyse 

og senterdialyse. I tabell 4.28 vises den estimerte gjennomsnittlige avstanden i tid fra 

dialysebehandling påbegynnes til et leveår vinnes, og i figur 4.10 vises overlevelseskurven for 

teoretiske kohorter med pasienter på 45 år med kronisk nyresvikt. Den ene gruppen behandles 

med dialyse, og den andre behandles ikke.  

 

Tabell 4.28 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med pasienter på 45 år med kronisk 

nyresykdom 

a Differansen i gjenlevende for dialyse sammenlignet med «uten intervensjon» ble beregnet i excel og deretter 

avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små avvik. I tabellen er 

også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 

  

Slutten av år:  1 2 3 4 … 39 40 

Uten intervensjon         

Mortalitet  - - - - … - - 

Døde  1000 0 0 0 … 0 0 

Gjenlevende 0 0 0 0 … 0 0 

Med intervensjon (dialyse)        

Mortalitet      … - - 

Døde 150 85 77 69 … 2 2 

Gjenlevende  850 765 688 619 … 15 13 

        

Δ Gjenlevendea 
850 765 688 619 ... 15 13 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 8       
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Figur 4.10 Overlevelseskurve for pasienter på 45 år med kronisk nyresvikt. Figuren illustrerer forløpet for 

to teoretiske kohorter på 1000 pasienter med kronisk nyresvikt. Den ene gruppen behandles med dialyse, mens 

den andre ikke behandles. Figuren er basert på mortalitetsrater fra Klarman og Rosenthal [47]. 

 

Tabell 4.29 viser produksjonsgevinst per vunnet diskonterte leveår for dialysebehandling til 

pasienter med kronisk nyresykdom.  

 

Tabell 4.29 Produksjonsgevinst for behandling med dialyse for pasienter på 45 år med kronisk nyresvikt  

Alder: 45 46 47 ... 84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 
850 765 688 … 13  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede leveår 
0,74 0,74 0,74 ... 0,04  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 dollar)  
18 000 18 000 19 000 … 30 000  

D. Total produksjonsgevinst (1000$)a 

11 441 10 418 9480 ... 16  99 860 

E. Nåverdi av total produksjonsgevinst (1000$) 

11 441 9922 8598 … 2 76 358 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

850 729 624 … 2 5926 

Produksjonsgevinst per vunnet leveår ($)b 13 000      

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total produksjons-

gevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   
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Tabell 4.30 Kostnadseffektivitet for alternative strategier til behandling av pasienter med kronisk 

nyresvikt 
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Snitt-

avstand 

til 

vunnede 

leveår 

(år) 

 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($)a 

 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet leveår 

($) 

 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

Netto 

kostnad 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

Pasienter 

med kronisk  

nyresvikt 

45 Dialyse 8 34 000 14 000 48 000 13 000 35 000 

Pasienter 

med kronisk 

nyresvikt 

45 Transplantasjon 10 11 000 15 000 26 000 12 000 14 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall.
 

a 
Direkte tiltakskostnader ble hentet Klarman og Rosenthal [47], og deretter justert for inflasjon til 1993-dollar.  

I tabell 4.30 vises kostnadseffektiviteten for alternative strategier til pasienter med kronisk 

nyresvikt. Inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger førte til en liten økning i 

kostnaden per vunnet leveår for begge tiltakene. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, og 

diskontering til nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%.   

4.1.11 KOLS (artikkel 709)  

Kontinuerlig oksygenterapi til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), har 

vist å kunne redusere dødeligheten sammenlignet med nattlig oksygenterapi [48]. Dette 

gjelder spesielt for de med alvorlige forstyrrelser i lunge- og hjernefunksjon. Kontinuerlig 

oksygenterapi er en kostbar behandlingsform, og leveårene som vinnes som følge av tiltaket, 

kommer ved en høyere pris enn ved bruk av sammenligningsintervensjonen [48]. 

Årlig mortalitet var 11 % for kontinuerlig oksygenterapi og 20 % for nattlig oksygen terapi 

[48]. Alderen til kohorten som ble brukt til å estimere forbruks- og produksjonsvirkninger, ble 

satt til å være 70 år. Denne antagelsen baserer seg på en studie blant KOLS-pasienter som 

mottar stønad fra Medicare. I denne studien var høyest prosentandel av brukere av 

oksygenterapi, mellom 66 og 74 år [49]. I tabell 4.31 vises den estimerte gjennomsnittlige 

avstanden i tid fra behandling med kontinuerlig oksygenterapi (mot nattlig) påbegynnes til et 

leveår vinnes, og i figur 4.11 vises overlevelseskurven for teoretiske kohorter med pasienter 

på 70 år med KOLS.  
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Tabell 4.31 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med pasienter på 70 år med KOLS 

a Differansen i gjenlevende for kontinuerlig oksygenterapi sammenlignet med nattlig oksygenterapi ble beregnet 

i excel og deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små 

avvik. I tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 

 

Figur 4.11 Overlevelseskurve for pasienter på 70 år med KOLS. Figuren illustrerer forløpet for to teoretiske 

kohorter på 1000 70-årige pasienter med KOLS. Den ene gruppen behandles med kontinuerlig oksygenterapi, 

mens den andre behandles med nattlig oksygenterapi. Figuren er basert på mortalitetsrater fra Roberts [48]. 
 
 

  

Slutten av år:  1 2 3 4 … 14 15 

Uten intervensjon (nattlig oksygenterapi)         

Mortalitet  0,2 0,2 0,2 0,2 … 0,2 0,2 

Døde  200 160 128 102 … 11 9 

Gjenlevende 800 640 512 410 … 44 35 

Med intervensjon (kontinuerlig oksygenterapi)        

Mortalitet  0,11 0,11 0,11 0,11 … 0,11 0,11 

Døde 110 98 87 78 … 24 22 

Gjenlevende  890 792 705 627 … 196 174 

        

Δ Gjenlevendea 
90 152 193 218 ... 152 139 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 7       
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Tabell 4.32 viser produksjonsgevinst for kontinuerlig oksygenterapi sammenlignet med 

nattlig oksygenterapi til behandling av KOLS. 

Tabell 4.32 Produksjonsgevinst for behandling med kontinuerlig oksygenterapi (mot nattlig oksygen-

terapi) i behandlingen av KOLS  
Alder: 70 71 72 ... 84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 
90 152 193 … 139  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede leveår 
0,08 0,08 0,08 ... 0,04  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 dollar)  
21 000 21 000 21 000 … 24 000  

D. Total produksjonsgevinst ($)a 

151 000 258 000 328 000 ... 132 000 3281000 

E. Nåverdi av total produksjonsgevinst ($) 

151 000 245 000 297 000 … 66 000 2492000 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

90 145 175 … 70 2048 

Produksjonsgevinst per vunnet leveår ($)b  

1000 

     

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total produksjons-

gevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   
 

Tabell 4.33 Kostnadseffektivitet for kontinuerlig (mot nattlig) oksygenterapi for pasienter på 70 år med 

KOLS 
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Snitt-
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til 
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leveår 

(år) 

 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($)a 

 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

 

Netto 

kostnad per 

diskontert 

vunnet leveår ($) 

Pasienter 

med KOLS 

70 Kontinuerlig 

oksygenterapi 

mot nattlig 
oksygenterapi 

7 7000 20 000 27 000 1000 25 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall.
 

a 
Direkte tiltakskostnader ble hentet fra Tengs et al. [1] 

 

I tabell 4.33 vises kostnadseffektiviteten for kontinuerlig oksygenterapi sammenlignet med 

nattlig oksygenterapi til behandling av KOLS. Produksjonsgevinsten var lav, og 

forbrukskostnadene var høye. Inklusjon av produksjons- og forbruksvirkninger førte dermed 

til at kostnaden per vunnet leveår ble adskillig høyere. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, 

og diskontering til nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%.  
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4.1.12 a) Terminal nyresvikt (artikkel 1050) 

I 1978 ble over 40 000 personer behandlet for terminal nyresvikt, på engelsk end-stage renal 

disease (ESRD), til en samlet kostnad på over 1 milliard dollar [50]. Roberts et al. oppga at 

antallet stadig var i vekst. Siden kostnadene knyttet til denne behandlingsformen i stor grad 

faller på det offentlige, argumenterte forfatterne for at det var hensiktsmessig å bestemme 

kostnad per vunnet leveår for ulike alternativer til terapi for den aktuelle pasientgruppen [50]. 

Følgende behandlingsalternativer ble analysert:  

• Hemodialyse utført hjemme (Hjemme-HD) [50]. 

• Senterdialyse [50].  

• Transplantasjon av nyre fra levende giver [50].  

• Transplantasjon av nyre fra avdød donor [50]. 

Tiltakene i resultatene nedenfor er senterdialyse og transplantasjon av nyre fra levende giver. 

Årlig mortalitet for senterdialyse og transplantasjon er hentet fra Roberts et al. Analyseåret er 

1979. For terminal nyresvikt var insidensen høyest i aldersgruppen 46-60 år [50]. I analysen 

ble derfor produksjonsgevinster og forbrukskostnader estimert for hypotetiske kohorter på 53-

årige pasienter. I tabell 4.34 vises den estimerte gjennomsnittlige avstanden i tid fra 

behandling med senterdialyse påbegynnes til et leveår vinnes, og i figur 4.12 vises 

overlevelseskurven for to teoretiske kohorter på 1000 53-årige pasienter med terminal 

nyresvikt. 
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Tabell 4.34 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med pasienter på 53 år med terminal 

nyresvikt 

a Differansen i gjenlevende for senterdialyse sammenlignet med «uten intervensjon» ble beregnet i excel og 

deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små avvik. I 

tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 

 

 

Figur 4.12 Overlevelseskurve for pasienter på 53 år med terminal nyresvikt. Figuren illustrerer forløpet for 

to teoretiske kohorter på 1000 53-årige pasienter med terminal nyresvikt. Den ene gruppen behandles med 

senterdialyse, mens den andre ikke behandles. Figuren er basert på mortalitetsrater fra Roberts et al. [50]. 
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Slutten av år:  1 2 3 4 … 31 32 

Uten intervensjon          

Mortalitet  1 0 0 0 … 0 0 

Døde  1000 0 0 0 … 0 0 

Gjenlevende 0 0 0 0 … 0 0 

Med intervensjon (senterdialyse)        

Mortalitet  0,14 0,14 0,14 0,08 … 0,15 0,15 

Døde 140 120 104 51 … 4 4 

Gjenlevende  860 740 636 585 … 24 20 

        

Δ Gjenlevendea 
860 740 636 585 ... 24 20 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 8       
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Tabell 4.35 viser produksjonsgevinst for behandling med senterdialyse. I tabell 4.36 vises 

kostnadseffektiviteten for alternative strategier til behandling av pasienter med terminal 

nyresvikt. Inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger gjorde både senterdialyse og 

transplantasjon mindre kostnadseffektivt. Dette skyldtes at forbrukskostnadene var høyere enn 

produksjonsgevinsten. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, og diskontering til nåverdi ble 

gjort med en diskonteringsrate på 5%. 

 

Tabell 4.35 Produksjonsgevinst for behandling med senterdialyse for 53-årige pasienter med terminal 

nyresvikt 
Alder: 

53 54 55 ... 84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 
860 740 636 … 20  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede 

leveår 0,74 0,74 0,49 ... 0,04  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 

dollar)  21 000 21 000 21 100 … 31 000  

D. Total produksjonsgevinst 

(1000$)a 13 318 11 588 6 617 ... 25 85 077 

E. Nåverdi av total 

produksjonsgevinst (1000$) 13 318 11 035 6 002 … 6 67 351 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

860 704 577 … 4 6424 

Produksjonsgevinst per vunnet 

leveår ($)b 

 

10 000 

     

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total 

produksjonsgevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   

 

Tabell 4.36 Kostnadseffektivitet for alternative strategier til behandling av pasienter med terminal nyre-

svikt 
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Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

 

Netto 

kostnad per 

diskontert 

vunnet leveår ($) 

Pasienter 

med 

terminal 
nyresvikt 

53 Senterdialyse 8 63 000 20 000 83 000 10 000 73 000 

Pasienter 

med 

terminal 
nyresvikt 

53 Transplantasjon 

med nyre fra 

levende giver 

11 19 000 21 000 40 000 10 000 30 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall. 
a Direkte tiltakskostnader ble hentet fra Tengs et al. [1]  
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4.1.13 Hjertestans (artikkel 990)  

Kupperman et al. oppga i sin artikkel at plutselig hjertestans var årsaken til over 400 000 

dødsfall i USA i året [51]. Implanterbare defibrillatorer (ICD) er et lovende tiltak mot slike 

hendelser. Terapiformen er en enhet som automatisk detekterer og behandler 

ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer. Men siden defibrillatoren er en avansert form for 

teknologi, er det også en kostbar behandlingsmetode. Hensikten med studien var følgelig å 

undersøke kostnadseffektiviteten av implanterbare defibrillatorer hos pasienter med høy risiko 

for plutselig død [51].  

I studien ble ICD som terapi ved ventrikulære arytmier sammenlignet med farmakologisk 

behandling [51]. I ICD-gruppen var sannsynlighet for arytmisk død og død av andre årsaker 

henholdsvis 0,02 og 0,09 det første året etter å ha operert inn ICD. Operasjonsdødelighet var 

0,03. Samlet mortalitetsrate var dermed 0,14 i år 1 for ICD-gruppen. For senere år var den 

samlede mortalitetsraten 0,13. Tilsvarende beregninger gjelder for sammenlignings-

intervensjon [51]. Alderen ved estimering av forbruks- og produksjonsvirkninger, ble satt til 

66 år. Denne antagelsen baserte seg på en studie gjort i USA på pasientprofilene til brukere av 

pacemakere og defibrillatorer. I denne studien var gjennomsnittsalderen 66,2 år for pasienter 

som fikk operert inn implanterbare defibrillatorer [52]. Analyseåret er 1986 [51]. I tabell 4.37 

vises den estimerte gjennomsnittlige avstanden i tid fra behandling med ICD (mot 

farmakologisk terapi) påbegynnes til et leveår vinnes, og i figur 4.13 vises den anslåtte 

overlevelseskurven.  
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Tabell 4.37 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med pasienter på 66 år med høy risiko 

for hjertestans 

a Differansen i gjenlevende for implanterbar defibrillator sammenlignet med farmakologisk terapi ble beregnet i 

excel og deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små 

avvik. I tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 

 

Figur 4.13 Overlevelseskurve for pasienter på 66 år med høy risiko for hjertestans. Figuren illustrerer 

forløpet for to teoretiske kohorter på 1000 66-årige pasienter med høy risiko for hjertestans. Den ene gruppen 

behandles med implanterbar defibrillator, mens den andre behandles med farmakologisk terapi. Figuren er basert 

på mortalitetsrater fra Kupperman et al. [51] 

  

Slutten av år:  1 2 3 4 … 18 19 

Uten intervensjon (farmakologisk terapi)          

Mortalitet  0,31 0,19 0,19 0,19 … 0,19 0,19 

Døde  310 131 106 86 … 5 4 

Gjenlevende 690 559 453 367 … 19 16 

Med intervensjon (implanterbar defibrillator)         

Mortalitet  0,14 0,13 0,13 0,13 … 0,13 0,13 

Døde 140 112 97 85 … 12 10 

Gjenlevende  860 748 651 566 … 81 70 

        

Δ Gjenlevendea 
170 189 198 200 ... 61 55 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 7       
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Tabell 4.38 Produksjonsgevinst for behandling med implanterbar defibrillator (mot farmakologisk terapi) 

for 66-åringer med høy risiko for hjertestans 

Alder: 66 67 68 ... 84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 
170 189 198 … 55  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede 

leveår 0,15 0,15 0,15 ... 0,04  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 

dollar)  23 000 23 000 23 000 … 29 000  

D. Total produksjonsgevinst ($)a 

576 000 650 000 689 000 ... 64 000 5260 000 

E. Nåverdi av total 

produksjonsgevinst ($) 576 000 619 000 625 000 … 26 000 4201 000 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

170 180 180 … 23 1879 

Produksjonsgevinst per vunnet 

leveår ($)b 

 

2000 

     

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total 

produksjonsgevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   

 

Tabell 4.38 viser den estimerte produksjonsgevinsten for behandling med ICD for 66-årige 

pasienter.  

 

Tabell 4.39 Kostnadseffektivitet for implanterbar defibrillator til pasienter med høy risiko for hjertestans 
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leveår ($)a 

 

 

 

Forbruks- 
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ett vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Netto 

kostnad per 

diskontert 

vunnet leveår 

($) 

Pasienter 

med høy 
risiko for 

plutselig 

hjertedød 

66 Implanterbar 

defibrillator 
mot 

farmakologisk 

terapi  

7 22 000 23 000 45 000 2000 43 000  

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall.
 

a 
Direkte tiltakskostnader ble hentet fra Kupperman et al.[51] 

I tabell 4.39 vises kostnadseffektiviteten for den samme behandlingen. Pasientgruppen har 

høy alder og lav yrkesdeltakelse. Følgelig var produksjonsgevinsten lav. Forbrukskostnadene 

var høye, og resultatet ble at inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger førte til at 

tiltaket ble mindre kostnadseffektivt. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, og diskontering 

til nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%. 
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4.1.14 b) Terminal nyresvikt (artikkel 689) 

I analysen utført av Stange og Sumner ble det gjort en evaluering av kostnadseffektiviteten for 

tre ulike alternative behandlingsstrategier ved behandling av terminal nyresvikt. Tiltakene var 

hjemmedialyse, senterdialyse og transplantasjon fra avdød donor [53].  

I tabell 4.40, 4.41 og 4.42 presenteres resultatene for hjemmedialyse og senterdialyse. 

Mortalitetene ble utledet av tabell 1 i artikkelen skrevet av Stange og Sumner [53]. For 

eksempel lever 901 av 1000 pasienter i senterdialyse-gruppen 1 år etter intervensjons-

tidspunktet. Etter år 2 er det 835 gjenlevende, og så videre. En årlig mortalitetsrate på 10% ble 

benyttet for år 4-10. Tilsvarende beregninger gjelder for hjemmedialyse-gruppen. Analyseåret 

er 1976 [53]. Estimatene for forbruks- og produksjonsgevinst ble gjort for en kohort med 58-

årige pasienter, basert på at gjennomsnittsalderen for dialysepasienter var 58 år i 1990 [54]. I 

estimeringen ble det antatt at årlig mortalitetsrate på 10% også gjelder etter 10 år. I tabell 4.40 

vises den estimerte gjennomsnittlige avstanden i tid fra behandling med hjemmedialyse 

påbegynnes til et leveår vinnes, og i figur 4.14 vises den anslåtte overlevelseskurven for 

pasienter på 58 år med terminal nyresvikt.  

Tabell 4.40 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med pasienter på 58 år med terminal 

nyresvikt 

a Differansen i gjenlevende for senterdialyse sammenlignet med «uten intervensjon» ble beregnet i excel og 

deretter avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små avvik. I 

tabellen er også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 

  

Slutten av år:  1 2 3 4 … 26 27 

Uten intervensjon          

Mortalitet  1 0 0 0 … 0 0 

Døde  1000 0 0 0 … 0 0 

Gjenlevende 0 0 0 0  0 0 

Med intervensjon (senterdialyse)         

Mortalitet  0,10 0,07 0,09 0,10 … 0,10 0,10 

Døde 99 66 75 76 … 7 7 

Gjenlevende  901 835 760 684 … 67 61 

 

Δ Gjenlevendea 901 835 760 684 ... 67 61 

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 7       
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Figur 4.14 Overlevelseskurve for pasienter på 58 år med terminal nyresvikt. Figuren illustrerer forløpet for 

to teoretiske kohorter på 1000 58-årige pasienter med terminal nyresvikt. Den ene gruppen behandles med 

dialyse hjemme, mens den andre ikke behandles. Figuren er basert på mortalitetsrater fra Stange og Sumner[53]. 

Tabell 4.41 viser den estimerte produksjonsgevinsten ved forlenget levetid for behandling 

med senterdialyse for 58-åringer med terminal nyresvikt.  

Tabell 4.41 Produksjonsgevinst for behandling med senterdialyse for 58-åringer med terminal nyresvikt 

Alder: 
58 59 60 ... 84 Sum 

A. Vunnede leveår i intervall 
901 835 760 … 61  

B. Yrkesdeltakelse i vunnede 

leveår 0,49 0,49 0,49 ... 0,04  

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 

dollar)  20 000 20 000 21 000 … 28 000  

D. Total produksjonsgevinst 

(1000$)a 8921 8364 7702 ... 68 58548 

E. Nåverdi av total 

produksjonsgevinst (1000$) 8921 7966 6986 … 19 49000 

F. Nåverdi av vunnede leveår 

901 795 689 … 17 6419 

Produksjonsgevinst per vunnet 

leveår ($)b 

 

8000 

     

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst. 
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 
b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total 

produksjonsgevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   
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Tabell 4.42 Kostnadseffektivitet for alternative strategier til behandling av pasienter på 58 år med 

terminal nyresvikt 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

Alder 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 

Snitt-

avstand 

til 

vunnede 

leveår 

(år) 

 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($)a 

 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Netto 

kostnad per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

Pasienter 

med terminal 
nyresvikt 

58 Senterdialyse 7 71 000 18 000 89 000 8000 81 000 

Pasienter 

med terminal 

nyresvikt 

58 Hjemmedialyse 7 46 000 18 000 64 000 8000 56 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall. 
a 

Direkte tiltakskostnader ble hentet fra Tengs et al.[1]  

 

I tabell 4.42 vises kostnadseffektiviteten for ulike behandlingsstrategier til 58-åringer med 

terminal nyresvikt. Forbrukskostnadene var høyere enn produksjonsgevinsten for både 

senterdialyse og hjemmedialyse. Inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger gjorde 

begge tiltakene mindre kostnadseffektive. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, og 

diskontering til nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5 %. 

4.1.15 Pneumocystis carinii (artikkel 1121) 

Pneumocystose er en infeksjon som forårsakes av soppen pneumocystis jiroveci. I 1991, da 

studien utført av Freedberg et al. ble publisert, ble denne kalt pneumocystis carinii og var 

klassifisert som en protozo [55, 56]. Infeksjonen er den vanligste kliniske manifestasjonen av 

AIDS og vil opptre hos over 60% av AIDS-pasienter [56]. Akutte episoder av pneumocystose 

har en estimert dødelighet på 10-20%. Studier har imidlertid vist at flere metoder for 

profylakse er effektive hos hiv-pasienter med CD4-lymfocytt-nivåer under 200/mm3 og kan 

forhindre mange tilfeller av infeksjonen i denne pasientgruppen. Hensikten med den 

helseøkonomiske evalueringen var følgelig å undersøke og sammenligne innvirkningen av 

ulike profylaksemetoder på levetid, direkte tiltakskostnader og kostnadseffektivitet. 

Analyseåret er 1989. Estimering av forbruks- og produksjonsvirkninger ble gjort for oral 

dapson, med bytte til pentamidin-inhalasjon ved høy toksisitet eller ved glukose-6-fosfat 

dehydrogenase-mangel [56].  

Kumulativ sannsynlighet for å bli infisert med pneumocystose er henholdsvis estimert til 

18 %, 25 % og 33 % i år 1,2 og 3 [56]. Sannsynligheten for å overleve et slikt tilfelle er 90 %. 

Effekten av dapson som profylakse, er også estimert til å være 90 %. I tillegg må 
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sannsynligheten for å få andre AIDS-diagnoser tas med i betraktning, og også sannsynlighet 

for å dø av dette. Estimatene som danner grunnlaget for beregning av forbruks- og 

produksjonsvirkninger, kan finnes i appendiksen til den helseøkonomiske evalueringen utført 

av Freedberg et. al [56]. På grunn av studiens treårsperspektiv, ble forbrukskostnader og 

produksjonsgevinster beregnet utfra det samme perspektivet. Ingen alder er oppgitt i den 

økonomiske evalueringen utført av Freedberg et al. Estimat for forbruks- og produksjons-

virkinger ble gjort for pasienter i en alder av 35 år. Antagelsen baserte seg på tall fra CDC, 

hvor den største andelen av hiv-pasienter i USA i periodene 1981-1987, 1988-1992, 1993-

1995 og 1996-2000, var 30-39 år [46]. I tabell 4.43 vises den estimerte gjennomsnittlige 

avstanden i tid fra behandling med dapson påbegynnes til et leveår vinnes, og i figur 4.15 

vises den anslåtte overlevelseskurven for hiv-pasienter som behandles med dapson.    

Tabell 4.43 Leveårsgevinstenes fordeling for teoretiske kohorter med hiv-infiserte pasienter med CD4-

lymfocytt-nivåer under 200/mm3 

a Differansen i gjenlevende for dapson sammenlignet med «uten intervensjon» ble beregnet i excel og deretter 

avrundet. Å beregne denne differansen på grunnlag av tallene i tabellen, kan derfor gi små avvik. I tabellen er 

også leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid avrundet til nærmeste hele tall. 

  

Slutten av år:  1 2 3     

Uten intervensjon          

Mortalitet  - - -     

Døde  60 70 65     

Gjenlevende 940 870 805     

Med intervensjon (dapson)         

Mortalitet  - - -     

Døde 44 64 57     

Gjenlevende  956 893 835     

        

Δ Gjenlevendea 

16 23 30     

Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid 1       
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Figur 4.15 Overlevelseskurve for hiv-pasienter med CD4-lymfocytt-nivåer under 200/mm3. Figuren 

illustrerer forløpet for to teoretiske kohorter på 1000 pasienter med hiv. Den ene gruppen behandles med dapson 

(profylakse mot pneumocystose), mens den andre ikke behandles. Figuren er basert på mortalitetsrater fra 

Freedberg et al [56]. 

Tabell 4.44 viser den estimerte produksjonsgevinsten for behandling med dapson til 35-årige 

hiv-pasienter. 

 
Tabell 4.44 Produksjonsgevinst for dapson til behandling av hiv-pasienter med CD4-lymfocytt-nivåer 

under 200/mm3 

Alder: 
35 36 37 Sum   

A. Vunnede leveår i intervall 
16 23 30    

B. Yrkesdeltakelse i vunnede 

leveår 0,76 0,76 0,76    

C. Gjennomsnittslønn ($) (1993 

dollar)  23 000 23 000 23 000    

D. Total produksjonsgevinst ($)a 

283 000 395 000 531 000 1 209 000   

E. Nåverdi av total 

produksjonsgevinst ($) 283 000 376 000 481 000 1 141 000   

F. Nåverdi av vunnede leveår 

16 21 27 65   

Produksjonsgevinst per vunnet 

leveår ($)b 

 

18 000 

     

I tabellen er alle monetære enheter avrundet til nærmeste 1000$, og yrkesdeltagelse er avrundet til å inneholde to 

desimaler. På grunn av dette kan det oppstå avvik om tallene fra tabellen alene benyttes til å beregne 

produksjonsgevinst.  
a Total produksjonsgevinst ble beregnet ved å multiplisere de tre øverste radene, 𝐴×𝐵×𝐶. 

b Produksjonsgevinst per vunnet leveår ble estimert ved å dividere summen av nåverdien av total 

produksjonsgevinst med summen av nåverdien av vunnede leveår.   
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Tabell 4.45 Kostnadseffektivitet for dapson som profylakse mot pneumocystose hos hiv-pasienter med 

CD4-lymfocytt-nivåer under 200/mm3 
 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

Alder 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 

Snitt-

avstand 

til 

vunnede 

leveår 

(år) 

 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet  

leveår ($)a 

 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

diskontert 

leveår ($) 

 

 

Samlede 

kostnader 

per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

diskontert 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

 

Netto 

kostnad per 

diskontert 

vunnet leveår ($) 

HIV-

pasienter 

med CD4-

lymfocytt-

nivåer under 

200/mm3 

35 Dapson 1 16 000 22 000 38 000 18 000 20 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$. Leveårsgevinstenes gjennomsnittlige avstand i tid er 

avrundet til nærmeste hele tall 
a 

Direkte tiltakskostnader er hentet fra Freedberg et. al [56], og inflasjonsjustert til 1993-dollar. 

I tabell 4.45 vises kostnadseffektiviteten for dapson til behandling av pasienter på 35 år. 

Forbrukskostnadene var høyere enn produksjonsgevinsten, og inklusjon av disse førte til 

økning i kostnaden per vunnet leveår. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, og diskontering 

til nåverdi ble gjort med en diskonteringsrate på 5%. 

4.1.16 NSAID-indusert gastrointestinal blødning (artikkel 1066)  

NSAID er en forkortelse for ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, og pasienter som 

bruker legemidler innenfor denne legemiddelgruppen, har økt risiko for blødninger i den øvre 

delen av gastrointestinaltrakten [57]. Misoprostol er en prostaglandin E1-analog som 

forhindrer slike NSAID-induserte blødninger i magesekken, men ikke i duodenum. 

Kostnadene ved bruk er derimot høye og veier nødvendigvis ikke opp for eventuelle 

helsegevinster ved behandlingsformen. Hensikten med studien utført av Edelson et al., var 

dermed å veie de økte kostnadene ved bruk av misoprostol opp mot helsegevinstene som 

følge av behandlingen. Kostnadseffektiviteten ble estimert ved å sammenligne bruk av 

profylakse mot magesår (misoprostol) med ingen bruk av profylakse. Analyseåret er 1989 

[57]. Hovedanalysen baserte seg på estimat for direkte tiltakskostnader per vunnet leveår for 

personer som er 60 år eller eldre [57].  
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Tabell 4.46 viser kostnadseffektiviteten for profylakse mot magesår for pasienter på 60 år. 

Tidshorisonten er 1 år, og alle monetære enheter er i 1993 dollar. Produksjonsgevinsten var 

lavere enn forbrukskostnadene, og inklusjon av produksjon- og forbruksvirkninger førte til 

økt kostnad per vunnet leveår.   

Tabell 4.46 Kostnadseffektivitet for profylakse mot magesår for pasienter på 60 år 

 

 

 

 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

 

Alder 

 

 

 

 

 

Tiltak 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

vunnet  

leveår ($)a 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

leveår ($) 

 

Samlede 

kostnader 

per 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Gjennom-

snittslønn 

i 1989 ($) 

 

 

 

 

Yrkes-

deltakelse 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

vunnet 

leveår ($) 

Netto 

kostnad 

per  

vunnet 

leveår 

($) 

NSAID 

-brukere 

60 Misoprostol 219 000 21 000 240 000 23 000 0,49 11 000 229 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$.
 

a 
Direkte tiltakskostnader ble hentet fra Edelson et al[57]. 

4.1.17 Dyp venetrombose (artikkel 770)  

Dyp venetrombose (DVT) er en vanlig postoperativ komplikasjon hos pasienter som 

gjennomgår ortopedisk kirurgi [58]. Uten profylakse vil DVT ramme omtrent halvparten av 

denne pasientgruppen. DVT er skyld i over 90% av lungeembolismer, og de fleste dødsfall 

som skyldes lungeemboli, rammer ellers friske pasienter. Den helseøkonomiske evalueringen 

tok for seg seks alternative metoder for profylakse som alle kan redusere risikoen for DVT. 

Analyseåret er 1984 [58]. Alderen ble satt til å være 62 år. Antagelsen baserte seg på en studie 

av 9046 potensielle tilfeller av DVT eller lungeembolisme, hvor gjennomsnittsalderen for 

diagnostisert DVT eller lungeembolisme var 61,7 år [59]. I tabell 4.47 vises kostnads-

effektiviteten for Heparin som profylakse mot dyp venetrombose hos pasienter som 

gjennomgår store ortopediske operasjoner. Alle monetære enheter er i 1993-dollar. I denne 

studien var direkte kostnader per vunnet leveår lik eller mindre enn $0. Inklusjon av forbruks- 

og produksjonsvirkninger førte til en økning på $7000. Tidshorisonten er 1 år.  
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Tabell 4.47 Kostnadseffektivitet for profylakse mot dyp venetrombose hos pasienter som gjennomgår 

store ortopediske operasjoner 
 

 

 

 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

 

Alder 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per vunnet  

leveår ($)a 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

leveår ($) 

 

 

Samlede 

kostnader 

per vunnet 

leveår ($) 

 

 

 

Gjennom-

snittslønn i 

1984 ($) 

 

 

 

 

Yrkes-

deltakelse 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

vunnet 

leveår ($) 

 

Netto 

kostnad 

per  

vunnet 

leveår ($) 

Pasienter 

som 
gjennomgår 

ortopediske 

operasjoner  

62 Hep.b  ≤ 0 18 000 ≤ 18 000 22 000 0,49 11 000 ≤ 7000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$.
 

a 
Direkte tiltakskostnader er hentet fra Tengs et. a1 [1].  

b 
Hep. = Heparin 

4.1.18 Alvorlige infeksjoner (artikkel 728) 

Weinstein et al. undersøkte finansielle og helsemessige implikasjoner ved behandling av tre 

alvorlige former for infeksjon [60]. Disse var sykehusinfeksjoner, intraabdominale infeksjoner 

og sepsis av ukjent årsak. Hensikten var å vurdere økonomiske gevinster samt 

helsekonsekvenser ved bruk av ulike kostbare antimikrobielle regimer for alvorlig syke 

pasienter. Analyseåret er 1984 [60]. Tabell 4.48 viser forbruks- og produksjonsvirkninger ved 

bruk av cefoxitin/gentamicin (mot ceftizoxime) til behandling av intraabdominale infeksjoner. 

Utregningene ble gjort for en teoretisk kohort med 52-årige pasienter. Dette baserte seg på en 

observasjonsstudie av kompliserte intraabdominale infeksjoner på 68 medisinske institusjoner 

på verdensbasis, hvor gjennomsnittsalderen på den observerte pasientgruppen var 51,6 år 

[61].  Tidshorisonten er 1 år. Kostnaden per vunnet leveår ble høyere etter inklusjon av 

forbruks- og produksjonsvirkninger.  

Tabell 4.48 Kostnadseffektivitet for cefoxitin/gentamicin (mot ceftizoxime) til behandling av intra-

abdominale infeksjoner 
 

 

 

 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

 

Alder 

 

 

 

 

 

Tiltak 

Direkte 

tiltaks- 

kostnader 

per 

vunnet  

leveår ($)a 

 

Forbruks- 

kostnader 

i ett 

vunnet 

leveår ($) 

 

Samlede 

kostnader 

per 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

Gjennom

-

snittslønn 

i 1984 ($) 

 

 

 

 

Yrkes-

deltakelse 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

vunnet 

leveår ($) 

Netto 

kostnad 

per  

vunnet 

leveår 

($) 

Pasienter 

med intra-

abdonimal 
infeksjon 

52 Cefox./ 

genta. 

mot 
ceftiz. 

1000 18 000 19 000 22 000 0,74 16 000 3000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$.
 

a 
Direkte tiltakskostnader ble hentet fra Tengs et al [1].  

b 
cefox./genta. = cefoxitin/gentamicin, ceftiz. = ceftizoxime.  
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4.1.19 Infeksjon hos leukemipasienter (artikkel 672) 

Analysen utført av Rosenshein et al. tok for seg kostnadseffektivitet for leukocytt-

transfusjoner for å forhindre at leukemipasienter dør av infeksjoner under intensive 

kjemoterapikurer [62]. Rosenshein et al. undersøkte kostnaden per vunnet leveår ved bruk av 

to alternative terapiformer: terapeutisk leukocytt-transfusjon og profylaktisk leukocytt-

transfusjon. Analyseåret er 1977 [62]. Estimeringen ble gjort  for kohorter med 67-årige 

pasienter, basert på at dette er gjennomsnittsalderen for pasienter med akutt leukemi [63]. 

Resultatene vises i tabell 4.49. Alle monetære enheter er i 1993-dollar, og tidshorisonten er 1 

år. Pasientgruppen hadde høy alder, lav yrkesdeltakelse og dermed lav produksjonsgevinst. 

Forbrukskostnadene var høye og inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger gjorde 

begge tiltakene mindre kostnadseffektive. 

Tabell 4.49 Kostnadseffektivitet for alternative terapiformer til behandling av infeksjoner hos leukemi-

pasienter som gjennomgår cellegift 
 

 

 

 

Mål-

gruppe 

 

 

 

 

 

Alder 

 

 

 

 

 

Tiltak 

Direkte 

tiltaks- 

kost. per 

vunnet  

leveår 

($)a 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

leveår ($) 

 

Samlede 

kostnader 

per 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

Gjennom

-

snittslønn 

i 1977 ($) 

 

 

 

 

Yrkes-

deltakelse 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

vunnet 

leveår ($) 

Netto 

kostnad 

per  

vunnet 

leveår 

($) 

Leukemi

pasienter 

67 Terapeutisk 

leukocytt-

transfusjon 

37 000 15 000 52 000 20 000 0,15 3000 49 000 

Leukemi
pasienter 

67 Profylaktisk 
leukocytt-

transfusjon  

122 000 15 000 137 000 20 000 0,15 3000 133 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$.
 

a 
Direkte tiltakskostnader ble hentet fra Rosenshein et al [62], og deretter justert for inflasjon til 1993-dollar. 

kost. = kostnader.  

4.1.20 Cytomegalovirus (artikkel 1065)  

Infeksjoner er den den mest frekvente alvorlige komplikasjonen hos nyretransplanterte 

pasienter [64]. Pasientgruppen er disponerte for mange ulike infeksjoner, og den viktigste er 

infeksjoner forårsaket av cytomegalovirus (CMV). CMV-infeksjoner er assosiert med økt 

dødelighet samt økt morbiditet, blant annet i form av feber og pneumoni. Kostnads-

effektivitetsanalysen tok for seg profylaktisk behandling med cytomegalovirus 

immunoglobulin. Analyseåret er 1987 [64].  

I estimering av produksjons- og forbruksvirkninger ble kostnadseffektiviteten beregnet for en 

nyretransplanterte på 46 år. Denne antagelsen baserte seg på tall fra en studie av 1502 

pasienter som gjennomgikk nyretransplantasjon i perioden januar 2005 – desember 2009, 

hvor gjennomsnittsalderen på pasienter som ble syk av CMV-infeksjon, var 46 år. Den største 
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andelen av disse (86 %) var i gruppen hvor både donor og mottaker av nyren var seropositiv 

[65]. Derfor ble analysen gjort for denne gruppens vedkommende. To metoder ble benyttet av 

Tsevat et al for å beregne hospitaliseringskostnader: Actual cost method og Per diem method. 

For en utdypelse av disse, se Tsevat et al [64]. I tabell 4.50 vises kostnadseffektiviteten med 

og uten inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger. Tidshorisonten er 1 år, og alle 

monetære enheter er i 1993-dollar. Forbrukskostnadene var $3000 høyere enn 

produksjonsgevinsten. Inklusjon av disse gjorde dermed kostnaden per vunnet leveår $3000 

høyere.  

Tabell 4.50 Kostnadseffektivitet for profylaktisk behandling mot cytomegalovirus hos nyretransplanterte 

 

 

 

 

Mål-

gruppea 

 

 

 

 

 

Alder 

 

 

 

 

 

Tiltakb 

Direkte 

tiltaks- 

kost. per 

vunnet  

leveår 

($)c 

 

 

Forbruks- 

kostnader i 

ett vunnet 

leveår ($) 

 

Samlede 

kostnader 

per 

vunnet 

leveår ($) 

 

 

Gjennom

-

snittslønn 

i 1987 ($) 

 

 

 

 

Yrkes-

deltakelse 

 

 

Produksjons-

gevinst per 

vunnet 

leveår ($) 

Netto 

kostnad 

per  

vunnet 

leveår 

($) 

1. Nyre-
transp. 

(R+/D+) 

46 Cytomega. 
Immuno. 

155 000 20 000 175 000 23 000 0,74 17 000 158 000 

2. Nyre-

transp. 
(R+/D+) 

46 Cytomega. 

Immuno 

115 000 20 000 135 000 23 000 0,74 17 000 118 000 

Alle monetære enheter er avrundet til nærmeste 1000$.
 

a 
1. = actual cost method; 2. = per diem method; Nyre-trans. (R+/D+) = Nyretransplanterte, hvorav både donor 

og mottaker av nyre er seropositiv.  
b 

Cytomega. Immuno. = Cytomegalovirus immunoglobulin. 
c 

Direkte tiltakskostnader ble hentet fra Tsevat el al [64] og justert for inflasjon til 1993-dollar.  

4.2 Oppsummerende tabell  

I dette delkapitlet er alle resultat samlet i to tabeller.  

Tabell 4.51 viser kostnadseffektiviteten for ulike helsetiltak, henholdsvis uten og med 

forbrukskostnader. I de tre kolonnene til venstre i tabellene, er det oppgitt hvilke målgrupper 

tiltaket rettes mot, samt alder og hvilket tiltak kostnadseffektiviteten gjelder. Kolonnen for 

økningsfaktor viser hvor stor økningen er etter inklusjon. Det er i tillegg tre kolonner for 

tentative grenser for betalingsvillighet. Disse representerer ulike øvre grenser for et samfunns 

betalingsvillighet per vunnet leveår, med andre ord den høyeste prisen samfunnet er villig til å 

betale for helsegevinsten [66]. I litteraturen nevnes ofte $30 000, $50 000 og $100 000 per 

vunnet leveår eller QALY [66-72], og derfor ble disse benyttet. Hvis det står Ja, betyr det at 

tiltaket lå under grensen for betalingsvillighet, mens Nei betyr at kostnaden per vunnet leveår 

var høyere enn det samfunnet er villig til å betale. Cellene som inneholder både Ja og Nei 

representerer tilfeller hvor inklusjon av forbrukskostnader i vunnede leveår isolert sett tilsier 
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en beslutningsendring fra aksept til avvisning. Det forutsettes da at betalingsvilligheten ikke 

besluttes endret hvis det besluttes å inkludere forbruksvirkninger. Denne forutsetningen er 

ikke nødvendigvis rimelig. Jeg kommer tilbake til dette i diskusjonen.  

Tabellen dekker 20 helseøkonomiske publikasjoner og 56 ulike helsetiltak. Ved en 

betalingsvillighet på $30 000 endret konklusjonen seg for 19 tiltak etter inklusjon av 

forbrukskostnader i vunnede leveår. Ved en betalingsvillighet på $50 000 og $100 000 endret 

konklusjonen seg for henholdsvis 17 og 5 tiltak. Median økningsfaktor var 2,1 og 

gjennomsnittlig økningsfaktor var 3,1. Heparin til behandling av pasienter som gjennomgår 

ortopediske operasjoner ble holdt utenfor beregning av økningsfaktor da 

kostnadseffektiviteten er lik eller lavere enn $0. Det nøyaktige tallet ble ikke oppgitt i den 

helseøkonomiske evalueringen.  

Tabell 4.51 Kostnader per diskontert vunnet leveår for ulike helsetiltak med (a) bare direkte tiltaks-

kostnader og (b) direkte tiltakskostnader pluss forbrukskostnader. Uttrykt i 1993-dollar.  
      Under grense for 

betalingsvillighet vurdert 

uten/med inklusjon? 

Målgruppe/ 

pasientgruppe 

Alder  Tiltak  a. Direkte 

tiltaks-

kostnader 

b. Direkte 

tiltakskostnader 

pluss 

forbrukskostnader 

Økningsfaktor  Grenser ($1000) 

30  50 100 

Lav risiko for 

nytt infarkt 

45 Beta-antagonister 16 000 43 000 2,69 Ja 

Nei  

Ja Ja 

Medium risiko 

for nytt infarkt 

45 Beta-antagonister 5000 32 000 6,40 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Høy risiko for 

nytt infarkt   

45 Beta-antagonister 3000 29 000 9,67 Ja Ja Ja 

Lav risiko for 

nytt infarkt 

55 Beta-antagonister 17 000 43 000 2,53 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Medium risiko 

for nytt infarkt 

55 Beta-antagonister 5000 31 000 6,20 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Høy risiko for 

nytt infarkt   

55 Beta-antagonister 3000 28 000 9,33 Ja Ja Ja 

Lav risiko for 

nytt infarkt 

65 Beta-antagonister 17 000 42 000 2,47 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Medium risiko 

for nytt infarkt 

65 Beta-antagonister 5000 29 000 5,80 Ja Ja Ja 

Høy risiko for 

nytt infarkt   

65 Beta-antagonister 3000 27 000 9,00 Ja Ja Ja 

Menn, 

røykere, AAT-
mangel 

30 Prolastin 37 000 79 000 2,14 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Menn, 

røykere, AAT-
mangel 

50 Prolastin 36 000 67 000 1,86 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Menn, 

røykere, AAT-
mangel 

70 Prolastin 31 000 57 000 1,84 Nei Ja 

Nei 

 

Ja 

Menn, ikke-

røykere, AAT-

mangel 

30 Prolastin 72 000 127 000 1,76 Nei Nei Ja 

Nei 

Menn, ikke-

røykere, AAT-

mangel 

50 Prolastin 76 000 113 000 1,49 Nei Nei Ja 

Nei 

Menn, 
ikke-røykere, 

AAT-mangel 

70 Prolastin 64 000 91 000 1,42 Nei Nei Ja 
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      Under grense for 

betalingsvillighet vurdert 

uten/med inklusjon? 

Målgruppe/ 

pasientgruppe 

Alder  Tiltak  a. Direkte 

tiltaks-

kostnader 

b. Direkte 

tiltakskostnader 

pluss 

forbrukskostnader 

Økningsfaktor  Grenser ($1000) 

30  50 100 

Kvinne, 
røykere, AAT-

mangel 

30 Prolastin 37 000 85 000 2,30 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Kvinne, 

røykere, AAT-
mangel 

50 Prolastin 38 000 72 000 1,90 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Kvinner, 

røykere, AAT-
mangel 

70 Prolastin 40 000 66 000 1,65 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Kvinner, ikke-

røykere, AAT-

mangel 

30 Prolastin 56 000 120 000 2,14 Nei Nei Ja 

Nei 

Kvinner, ikke-

røykere, AAT-

mangel 

50 Prolastin 46 000 82 000 1,78 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Kvinner, ikke-
røykere, AAT-

mangel 

70 Prolastin 48 000 76 000 1,58 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Menn, høyt 
blodtrykk 

20 Blodtrykksmåling 44 000 131 000 2,98 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Menn, høyt 

blodtrykk 

40 Blodtrykksmåling 21 000 75 000 3,57 Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Ja 

Menn, høyt 
blodtrykk 

60 Blodtrykksmåling 10 000 43 000 4,30 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Kvinner, høyt 

blodtrykk 

20 Blodtrykksmåling 79 000 175 000 2,22 Nei Nei Ja 

Nei 

Kvinner, høyt 
blodtrykk 

40 Blodtrykksmåling 32 000 89 000 2,78 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Kvinner, høyt 

blodtrykk  

60 Blodtrykksmåling 16 000 50 000 3,13 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 
milde bryst-

smerter 

40 EET 
3mm/screening mot 

observering 

7000 32 000 4,57 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 
milde bryst-

smerter 

50 EET 
3mm/screening mot 

observering 

8000 33 000 4,13 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 

milde bryst-
smerter 

60 EET 

3mm/screening mot 
observering 

10 000 34 000 3,40 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 

milde bryst-
smerter 

70 EET 

3mm/screening mot 
observering 

14 000 37 000 2,64 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 

ikke-lymfatisk 

leukemi 

30 Kjemoterapi mot 

ingen intervensjon 

27 000 56 000 2,07 Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Ja 

Pasienter med 

ikke-lymfatisk 

leukemi 

30 Benmargs-

transplantasjon mot 

ingen intervensjon 

20 000 52 000 2,60 Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Ja 

Pasienter med 

ikke-lymfatisk 

leukemi 

30 Benmargs-

transplantasjon mot 

kjemoterapi 

12 000 49 000 4,08 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Kvinner med 
metastatisk 

brystkreft 

45 Høydose 
kjemoterapi/ABMT 

mot kjemoterapi 

32 000 63 000 1,97 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Pasienter med 
symptomer 

som kan 

skyldes infarkt 

60 CCU mot 
intermediær 

pleieenhet 

255 000 275 000 1,08 Nei Nei Nei 

Pasienter med 
symptomer 

som kan 

skyldes infarkt 

60 Intermediær 
pleieenhet mot 

rutine-behandling 

79 000 99 000 1,25 Nei Nei 

 

Ja 

Pasienter med 

symptomer 

som kan 
skyldes infarkt 

60 Rutinebehandling 

mot poliklinisk 

behandling 

519 000 539 000 1,04 Nei Nei Nei 
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      Under grense for 

betalingsvillighet vurdert 

uten/med inklusjon? 

Målgruppe/ 

pasientgruppe 

Alder  Tiltak  a. Direkte 

tiltaks-

kostnader 

b. Direkte 

tiltakskostnader 

pluss 

forbrukskostnader 

Økningsfaktor  Grenser ($1000) 

30  50 100 

Pasienter med 
symptomer 

som kan 

skyldes infarkt 

60 Intermediær 
pleieenhet mot 

poliklinisk 

behandling 

198 000 218 000 1,10 Nei Nei Nei 

Pasienter med 
nyre fra avdød 

donor 

35 
 

Ciklosporin mot 
azatriopin  

 

27 000 
 

54 000 
 

2,00 Ja Ja 

Nei 

Ja 

Hiv-pasienter 35 Zidovudin 8000 
 

43 000 
 

5,38 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 

kronisk 

nyresvikt 

45 Dialyse 34 000 48 000 1,41 Nei Ja Ja 

Pasienter med 

kronisk 

nyresvikt  

45 Transplantasjon 11 000 26 000 2,36 Ja Ja Ja 

Pasienter med 
KOLS 

70 
 

Kontinuerlig 
oksygenterapi mot 

nattlig oksygenterapi 

7000 
 

27 000 
 

3,86 Ja Ja Ja 

Pasienter med 
terminal 

nyresvikt 

53 Senterdialyse 63 000 83 000 1,32 Nei Nei Ja 

Pasienter med 
terminal 

nyresvikt 

53 Transplantasjon med 
nyre fra levende 

giver 

19 000 40 000 2,11 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 

høy risiko for 
plutselig 

hjertedød 

66 

 

Implanterbar 

defibrillator mot 
farmakologisk terapi 

22 000 

 

45 000 2,05 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 
terminal 

nyresvikt 

58 Senterdialyse 71 000 89 000 1,25 Nei Nei Ja 

Pasienter med 

terminal 
nyresvikt 

58 Hjemmedialyse 46 000 64 000 1,39 Nei Ja 

Nei 

Ja 

HIV-pasienter 

med CD4-
lymfocytt-

nivåer under 

200/mm3 

35 Dapson 16 000 

 

38 000 

 

2,34 Ja 

Nei 

Ja Ja 

NSAID-
brukere 

60 Misoprostol 219 000 240 000 1,10 Nei Nei Nei 

Pasienter som 

gjennomgår 
ortopediske 

operasjoner  

62 Heparin ≤ 0 ≤ 18 000 - Ja Ja Ja 

Pasienter med 

intra-
abdominal 

infeksjon  

52 Cefoxitin/ 

gentamicin mot 
ceftizoxime 

1000 19 000 19,00 Ja Ja Ja 

Leukemi-
pasienter 

67 Terapeutisk 
leukocytt-

transfusjon 

37 000 52 000 1,41 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Leukemi-
pasienter 

67 Profylaktisk 
leukocytt transfusjon 

122 000 137 000 1,12 Nei Nei Nei 

1. Nyre-

transplantert 

(R+/D+)a 

46 Cytomegalovirus 

immunoglobulin 

155 000 175 000 1,13 Nei Nei Nei 

2. Nyre-

transplantert 

(R+/D+)b  

46 Cytomegalovirus 

immunoglobulin 

115 000 135 000 1,17 Nei Nei Nei 

a 1. = actual cost method 
b 2. = per diem method 
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Tabell 4.52 er bygget opp på samme måte som tabell 4.51 og gjelder de samme helsetiltakene, 

men viser kostnadseffektiviteten henholdsvis uten og med både forbrukskostnader og 

produksjonsgevinster. Median økningsfaktor var 1,7 og gjennomsnittlig økningsfaktor var 

2,2. Ved en betalingsvillighet på $30 000 endret konklusjonen seg for 10 tiltak ved inklusjon 

av forbruks- og produksjonsvirkninger. Ved en betalingsvillighet på $50 000 og $100 000 

endret konklusjonen seg for henholdsvis 13 og 5 tiltak. Forutsetningen er igjen at 

betalingsvilligheten holdes uendret, noe som ikke nødvendigvis er rimelig hvis 

kostnadsberegningen endres. Heparin til behandling av pasienter som gjennomgår ortopediske 

operasjoner ble holdt utenfor beregningen av økningsfaktor da kostnadseffektiviteten er lik 

eller lavere enn $0 før inklusjon. Det nøyaktige tallet ble ikke oppgitt i den helseøkonomiske 

evalueringen.  

 
Tabell 4.52 Kostnader per diskontert vunnet leveår for ulike helsetiltak med (a) bare direkte tiltaks-

kostnader og (b) direkte tiltakskostnader pluss inklusjon av forbrukskostnader og produksjonsgevinster. 

Uttrykt i 1993-dollar. 
      Under grense for 

betalingsvillighet vurdert 

uten/med inklusjon? 

Målgruppe/ 

pasient-

gruppe 

Alder  Tiltak  a. Direkte 

tiltaks-

kostnader 

b. Direkte 

tiltakskostnader 

pluss forbruks-

kostnader og 

produksjonsgevinst 

Øknings-

faktor  

Grenser ($1000) 

30  50 100 

Lav risiko for 
nytt infarkt 

45 Beta-antagonister 16 000 28 000 1,75 Ja Ja Ja 

Medium risiko 

for nytt infarkt 

45 Beta-antagonister 5000 16 000 3,20 Ja Ja Ja 

Høy risiko for 
nytt infarkt   

45 Beta-antagonister 3000 12 000 4,00 Ja Ja Ja 

Lav risiko for 

nytt infarkt 

55 Beta-antagonister 17 000 33 000 1,94 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Medium risiko 
for nytt infarkt 

55 Beta-antagonister 5000 20 000 4,00 Ja Ja Ja 

Høy risiko for 

nytt infarkt   

55 Beta-antagonister 3000 16 000 5,33 Ja Ja Ja 

Lav risiko for 
nytt infarkt 

65 Beta-antagonister 17 000 39 000 2,29 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Medium risiko 

for nytt infarkt 

65 Beta-antagonister 5000 26 000 5,20 Ja Ja Ja 

Høy risiko for 

nytt infarkt   

65 Beta-antagonister 3000 23 000 7,67 Ja Ja Ja 

Menn, 

røykere, AAT-
mangel 

30 Prolastin 37 000 57 000 1,54 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Menn, 

røykere, AAT-
mangel 

50 Prolastin 36 000 53 000 1,47 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Menn, 

røykere, AAT-

mangel 

70 Prolastin 31 000 54 000 1,74 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Menn, ikke-

røykere, AAT-

mangel 

30 Prolastin 72 000 108 000 1,52 Nei Nei Ja 

Nei 

Menn, ikke-
røykere, AAT-

mangel 

50 Prolastin 76 000 103 000 1,36 Nei Nei Ja 

Nei 

Menn, 
 ikke-røykere, 

AAT-mangel 

70 Prolastin 64 000 89 000 1,39 Nei Nei Ja 
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      Under grense for 

betalingsvillighet vurdert 

uten/med inklusjon? 

Målgruppe/ 

pasient-

gruppe 

Alder  Tiltak  a. Direkte 

tiltaks-

kostnader 

b. Direkte 

tiltakskostnader 

pluss forbruks-

kostnader og 

produksjonsgevinst 

Øknings-

faktor  

Grenser ($1000) 

30  50 100 

Kvinne, 

røykere, AAT-
mangel 

30 Prolastin 37 000 70 000 1,89 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Kvinne, 

røykere, AAT-
mangel 

50 Prolastin 38 000 65 000 1,71 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Kvinner, 

røykere, AAT-
mangel 

70 Prolastin 40 000 65 000 1,63 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Kvinner, ikke-

røykere, AAT-

mangel 

30 Prolastin 56 000 110 000 1,96 Nei Nei Ja 

Nei 

Kvinner, ikke-

røykere, AAT-

mangel 

50 Prolastin 46 000 75 000 1,63 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Kvinner, ikke-
røykere, AAT-

mangel 

70 Prolastin 48 000 75 000 1,56 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Menn, høyt 
blodtrykk 

20 Blodtrykksmåling 44 000 110 000 2,50 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Menn, høyt 

blodtrykk 

40 Blodtrykksmåling 21 000 63 000 2,95 Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Ja 

Menn, høyt 
blodtrykk 

60 Blodtrykksmåling 10 000 39 000 3,90 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Kvinner, høyt 

blodtrykk 

20 Blodtrykksmåling 79 000 160 000 2,03 Nei Nei Ja 

Nei 

Kvinner, høyt 
blodtrykk 

40 Blodtrykksmåling 32 000 82 000 2,56 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Kvinner, høyt 

blodtrykk  

60 Blodtrykksmåling 16 000 48 000 3,00 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 
milde bryst-

smerter 

40 EET 3mm/screening 
mot observering 

7000 16 000 2,29 Ja Ja Ja 

Pasienter med 
milde bryst-

smerter 

50 EET 3mm/screening 
mot observering 

8000 21 000 2,63 Ja Ja Ja 

Pasienter med 

milde bryst-
smerter 

60 EET 3mm/screening 

mot observering 

10 000 29 000 2,90 Ja Ja Ja 

Pasienter med 

milde bryst-
smerter 

70 EET 3mm/screening 

mot observering 

14 000 36 000 2,57 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 

ikke-lymfatisk 

leukemi 

30 Kjemoterapi mot 

ingen intervensjon 

27 000 39 000 1,44 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 

ikke-lymfatisk 

leukemi 

30 Benmargs-

transplantasjon mot 

ingen intervensjon 

20 000 34 000 1,70 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 
ikke-lymfatisk 

leukemi 

30 Benmargs-
transplantasjon mot 

kjemoterapi 

12 000 31 000 2,58 Ja Ja Ja 

Kvinner med 
metastatisk 

brystkreft 

45 Høydose 
kjemoterapi/ABMT 

mot kjemoterapi 

32 000 51 000 1,59 Nei Ja 

Nei 

Ja 

Pasienter med 

symptomer 
som kan 

skyldes infarkt 

60 CCU mot 

intermediær 
pleieenhet 

255 000 270 000 1,06 Nei Nei Nei 

Pasienter med 
symptomer 

som kan 

skyldes infarkt 

60 Intermediær 
pleieenhet mot rutine-

behandling 

79 000 94 000 1,19 Nei Nei Ja 

Pasienter med 

symptomer 

som kan 
skyldes infarkt 

60 Rutinebehandling 

mot poliklinisk 

behandling 

519 000 534 000 1,03 Nei Nei Nei 
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      Under grense for 

betalingsvillighet vurdert 

uten/med inklusjon? 

Målgruppe/ 

pasient-

gruppe 

Alder  Tiltak  a. Direkte 

tiltaks-

kostnader 

b. Direkte 

tiltakskostnader 

pluss forbruks-

kostnader og 

produksjonsgevinst 

Øknings-

faktor  

Grenser ($1000) 

30  50 100 

Pasienter med 

symptomer 
som kan 

skyldes infarkt 

60 Intermediær 

pleieenhet mot 
poliklinisk 

behandling 

198 000 213 000 1,08 Nei Nei Nei 

Pasienter med 
nyre fra avdød 

donor 

35 Ciklosporin mot 
azatriopin  

 

27 000 
 

37 000 1,37 Ja 

Nei 

Ja Ja 

HIV-pasienter 35 Zidovudin 8000 
 

24 000 3,00 Ja Ja Ja 

Pasienter med 

kronisk 

nyresvikt 

45 Dialyse 34 000 35 000 1,03 Nei Ja Ja 

Pasienter med 

kronisk 

nyresvikt  

45 Transplantasjon 11 000 14 000 1,27 Ja Ja Ja 

Pasienter med 
KOLS 

70 Kontinuerlig 
oksygenterapi mot 

nattlig oksygenterapi 

7000 
 

25 000 3,57 Ja Ja Ja 

Pasienter med 
terminal 

nyresvikt 

53 Senterdialyse 63 000 73 000 1,16 Nei Nei Ja 

Pasienter med 

terminal 
nyresvikt 

53 Transplantasjon med 

nyre fra levende giver 

19 000 30 000 1,58 Ja Ja Ja 

Pasienter med 

høy risiko for 
plutselig 

hjertedød 

66 Implanterbar 

defibrillator mot 
farmakologisk terapi  

 

22 000 43 000 1,95 Ja 

Nei 

Ja Ja 

Pasienter med 

terminal 
nyresvikt 

58 Senterdialyse 71 000 81 000 1,14 Nei Nei Ja 

Pasienter med 

terminal 
nyresvikt 

58 Hjemmedialyse 46 000 56 000 1,22 Nei Ja 

Nei 

Ja 

HIV-pasienter 

med CD4-
lymfocytt-

nivåer under 

200/mm3 

35 Dapson 

 

16 000 20 000 1,25 Ja Ja Ja 

NSAID-
brukere 

60 Misoprostol  219 000 229 000 1,05 Nei Nei Nei 

Pasienter som 

gjennomgår 
ortopediske 

operasjoner  

62 Heparin ≤ 0 ≤ 7000 - Ja Ja Ja 

Pasienter med 

intra-
abdominal 

infeksjon  

52 Cefoxitin/ 

gentamicin mot 
ceftizoxime 

1000 3000 3,00 Ja Ja Ja 

Leukemi-
pasienter 

67 Terapeutisk 
leukocytt-transfusjon 

37 000 49 000 1,32 Nei Ja Ja 

Leukemi-

pasienter 

67 Profylaktisk 

leukocytt transfusjon 

122 000 133 000 1,09 Nei Nei Nei 

1. Nyre-
transplantert 

(R+/D+)a 

46 Cytomegalovirus 
immunoglobulin 

155 000 158 000 1,02 Nei Nei Nei 

2. Nyre-
transplantert 

(R+/D+)b  

46 Cytomegalovirus 
immunoglobulin  

115 00 118 000 1,03 Nei Nei Nei 

a 1. = actual cost method 

b 2. = per diem method 
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4.3 Alternative beregninger 

De fleste av studiene som ble reanalysert, ble gjennomført på 1980-tallet. Årlig realvekst i 

forbruk per innbygger i USA i denne perioden, ble estimert til å være 3 %. Se avsnitt 3.3.1. 

Denne realveksten lå til grunn for beregningene i oppgaven. Ved senere utvidelse av 

oppgavens tema, ble det innhentet statistikk om gjennomsnittslønn per innbygger i USA, og 

her var vekstraten på rundt 2 % i 1990-årene (se vedlegg 7). På bakgrunn av ulikheten i 

realvekst ble det gjort alternative beregninger for samtlige tiltak med årlig realvekst i forbruk 

på 2 % i stedet for 3 %.  

Ved inklusjon av forbrukskostnader endres gjennomsnittlig økningsfaktor fra 3,1 til 2,9. 

Median økningsfaktor endres fra 2,1 til 1,9. Dette er uten betydning for antallet tilfeller av 

beslutningsendringer når betalingsvilligheten er $30 000. Med en grense på $50 000 endres 

antallet fra 17 til 16, mens ved en grense på $100 000 endres antallet fra 5 til 3.  

Ved inklusjon av forbrukskostnader og produksjonsgevinster endres gjennomsnittlig 

økningsfaktor fra 2,2 til 1,9. Median økningsfaktor endres fra 1,7 til 1,5. Ved en 

betalingsvillighet på $30 000 ses ingen forandring i antallet beslutningsendringer. Med en 

grense på $50 000 endres antallet fra 13 til 9, mens ved en grense på $100 000 endres antallet 

fra 5 til 1. 

Når det gjelder endret prioriteringsrekkefølge i de 10 studiene med flere alternative tiltak eller 

aldersgrupperinger, var endringene identiske for realvekst på 3 % og 2 %, sett bort i fra 

studien i avsnitt 4.1.2. Ved en realvekst på 3 % var tiltaket mest kostnadseffektivt for 

røykende menn på 50 år etter inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger. Ved en 

realvekst på 2 % endret dette seg til at kostnaden per vunnet leveår var lavest for røykende 

menn på 30 år.  
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4.4 Økningsfaktor ved ulik alder  

Tabell 4.53 viser median og gjennomsnittlig økningsfaktor i ulike aldersgrupper ved inklusjon 

av forbrukskostnader til de 56 tiltakene som ble reanalysert i denne oppgaven. Resultatene 

gjelder ved realvekst i forbrukskostnader på 3 %. Lavest median økningsfaktor ses for 

pasientgruppen på 46-64 år, mens høyest ses for den yngste pasientgruppen. Den laveste 

gjennomsnittlige økningsfaktoren ses i den eldste pasientgruppen. De andre to aldergruppene 

hadde like høy gjennomsnittlig økningsfaktor. Det må understrekes at gjennomsnittet i 

aldersgruppen på 46-64 år ble sterkt påvirket av en observasjon hvor økningsfaktoren var 19. 

Artikkelen om dyp venetrombose (avsnitt 4.1.17) ble holdt utenfor disse beregningene, da 

kostnaden per vunnet leveår var under $0 før inklusjon.  

 

Tabell 4.53 Median og gjennomsnittlig økningsfaktor i ulike aldersgrupper etter inklusjon av forbruks-

kostnader i tidligere beregnede nytte-kostnadsbrøker 

Resultatene gjelder årlig realvekst i forbruk på 3 %. 
a Gjennomsnittet blir 2,5 hvis økningen på 19 holdes utenfor (22 observasjoner)  

 

Tabell 4.54 viser median og gjennomsnittlig observert økningsfaktor ved inklusjon av 

forbruks- og produksjonsvirkninger i tidligere beregnede helseøkonomiske evalueringer. 

Resultatene gjelder 56 tiltak og er delt inn etter pasientalder. Realveksten i forbruket er på 

3 %. Lavest median og gjennomsnittlig økning ses i pasientgruppen på 46-64 år. Høyest 

gjennomsnittlig økning ses i den eldste pasientgruppen, mens høyest median økningsfaktor 

ses i den yngste pasientgruppen. 

 

  

Alder Median Gjennomsnitt Antall observasjoner (n) 

20 – 45 år 2,4 3,2 21 

46 – 64 år  1,8 3,2a 23 

65 år og 

eldre 

1,9 2,9 12 
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Tabell 4.54 Median og gjennomsnittlig økningsfaktor i ulike aldersgrupper etter inklusjon av forbruks- og 

produksjonsvirkninger i tidligere beregnede nytte-kostnadsbrøker 

Resultatene gjelder årlig realvekst i forbruk på 3 %. 

Tabell 4.55 viser også median og gjennomsnittlig økningsfaktor ved inklusjon av forbruks- og 

produksjonsvirkninger, men her gjelder tallene for den alternative beregningen (realvekst i 

forbruket på 2 %). Median økningsfaktor er lavest for gruppen på 46-64 år, mens 

gjennomsnittlig økningsfaktor øker med alderen.  

Tabell 4.55 Median og gjennomsnittlig økningsfaktor ved alternativ beregning i ulike aldersgrupper etter 

inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger i tidligere beregnede nytte-kostnadsbrøker 

Resultatene gjelder realvekst i forbruk på 2 % 

  

Alder Median Gjennomsnitt Antall observasjoner (n) 

20 – 45 år 1,9 2,1 21 

46 – 64 år  1,5 2,0 23 

65 år og 

eldre 

1,8 2,7 12 

Alder Median Gjennomsnitt Antall observasjoner (n) 

20 – 45 år 1,6 1,7 21 

46 – 64 år  1,4 1,9 23 

65 år og 

eldre 

1,8 2,5 12 
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Tabell 4.56 viser gjennomsnittet av gjennomsnittlig avstand i tid til vunnet leveår for ulike 

aldersgrupper. I estimatene som ble gjort i denne oppgaven, vinnes leveårene senest i den 

yngste pasientgruppen og tidligst i den eldste pasientgruppen.   

Tabell 4.56 Gjennomsnittet av gjennomsnittlig avstand i tid til vunnet leveår for ulike aldersgrupper 

Alder Gjennomsnittet av 

gjennomsnittlig avstand i tid til 

vunnet leveåra 

Antall observasjoner (n) 

20 – 45 år 20 21 

46 – 64 år 9 24 

65 år og eldre 6 12 

a I studiene med 1 års perspektiv, ble leveårene antatt å vinnes 0 år fram i tid.  

4.5 Generaliserbarhet: konfidensintervall  

Materialet i denne masteroppgaven omfatter 56 spesifikke livsforlengende helsetiltak hentet 

fra publikasjoner inkludert i oversiktsartikkelen av Tengs et al. [1]. Det er usikkert om dette 

utvalget på 56 tiltak er representativt for livsforlengende tiltak som helhet, men under visse 

antagelser kan den observerte gjennomsnittlige økningsfaktoren ØFM benyttes som et estimat 

for den gjennomsnittlige økningsfaktoren i totalpopulasjonen av livsforlengende helsetiltak. 

Disse antagelsene er:  

• at publikasjonene som ble gjennomgått av Tengs et al. er et tilfeldig utvalg av 

helseøkonomiske evalueringer av livsforlengende tiltak.  

• at de 56 helsetiltakene er et tilfeldig utvalg fra oversiktsartikkelen av Tengs et al1.  

Dette forutsetter at inklusjonskriteriene i denne oppgaven ikke har betydning for 

økningsfaktoren i hvert enkelt tiltak. Se avsnitt 3.2 for inklusjonskriterier.  

Ved disse forutsetningene kan et 95 %-konfidensintervall anslås for ØFM. Se figur 4.16 for 

formelen for konfidensintervall. Gitt for eksempel 2 % årlig realvekst i forbruket, varierer 

økningsfaktoren ØF fra 1,04 til 19,00 med gjennomsnittlig observert økningsfaktor ØFM på 

                                                 
1 I noen tilfeller ble det inkludert flere subgrupper fra publikasjonene som Tengs et al. bygger på enn antallet 

subgrupper som var inkludert i Tengs et al. Dette ble gjort fordi det var ønskelig å sammenligne inklusjon av 

forbrukskostnader og produksjonsgevinster over flere aldersgrupper enn de som var oppgitt i Tengs et al.  
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2,90 og et standardavvik SD på 2,86. Standardfeilen til gjennomsnittet ØFM er 0,38, og 95 %-

konfidensintervallet er 2,13 – 3,66.   

 

Figur 4.16 Formel for konfidensintervall. Figuren er hentet fra «Introduction to Probability and Statistics» 

[73]. 

Økningsfaktoren ved inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger ØFP, med en årlig 

realvekst i forbruket på 2%, varierer fra 1,02 til 7,08, med gjennomsnittlig observert 

økningsfaktor ØFPM på 1,93 og et standardavvik på 1,13. Standardfeilen til gjennomsnittet 

ØFPM er 0,15 og 95 %-konfidensintervallet er 1,63 – 2,24.   
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5 Diskusjon 

5.1 Resultater 

I resultatdelen av denne oppgaven, kan det ses at forbrukskostnadene i vunnede leveår som 

regel var høyere enn produksjonsgevinsten, og dermed at inklusjon av begge disse førte til at 

kostnaden per vunnet leveår ble høyere. Meltzer hevdet at inklusjon av framtidige kostnader 

kunne føre til en betydelig endring av kostnadseffektiviteten for vanlige medisinske 

intervensjoner [12]. I denne oppgaven kan dette sies å ha blitt observert. Med en realvekst i 

forbruket på 3 %, førte inklusjon av forbrukskostnader til en median økningsfaktor på 2,1, 

mens inklusjon av både forbruks- og produksjonsvirkninger førte til en median økningsfaktor 

på 1,7. Ved en lavere realvekst i forbruket (2 %) var tallene henholdsvis 1,9 og 1,5. 

Forbrukskostnadene i vunnede leveår var generelt høye. Ved inklusjon av produksjonsgevinst 

ble noe av dette veid opp for.  

Meltzer et al. fant at inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger førte til lavere kostnad 

per vunnet leveår for intensivbehandling av diabetes type 1 hos unge voksne [24]. I denne 

oppgaven ble det observert høyere kostnad per vunnet leveår for samtlige 56 tiltak etter 

inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger. I fire av de tjue studiene var det imidlertid 

tiltak med en økning på bare 5 % eller mindre i hovedanalysen. I to av disse studiene (avsnitt 

4.1.16 og avsnitt 4.1.20) var det benyttet en tidshorisont på 1 år. Dette betyr at pensjonistårene 

holdes utenfor i beregningen. Siden disse er preget av lav yrkesdeltakelse og utelatelse gir 

høyere produksjonsgevinst per vunnet leveår, kan dette være noe av forklaringen bak den lave 

økningen. Det kan tenkes at analysen hadde blitt gjort med en annen tidshorisont om inklusjon 

av forbruks- og produksjonsgevinster hadde vært vanlig praksis. For rutinebehandling 

(sammenlignet med poliklinisk behandling) mot symptomer som kan skyldes infarkt, ble det 

observert en økning på 3 % etter inklusjon (avsnitt 4.1.7). Dette var det minst 

kostnadseffektive tiltaket som ble reanalysert, og den lave økningen skyldes at 

forbrukskostnadene bare utgir en liten brøkdel av de totale kostnadene. For dialyse til 

behandling av pasienter med kronisk nyresvikt (avsnitt 4.1.10) ble det også observert en 

økning på bare 3 % etter inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger. Resultatet kan 

forklares ved at tiltaket rettes mot 45-åringer, som er en pasientgruppe med høy 

yrkesdeltakelse.  
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Påvirkningen fra en gitt gruppes yrkesdeltakelse kan også forklare resultatene som observeres 

i sammenligning av tabell 4.53 og tabell 4.54. I tabell 4.53 presenteres økningsfaktor ved 

inklusjon av forbrukskostnader delt inn etter hvilke aldersgrupper tiltakene rettes mot, og i 

tabell 4.54 presenteres det samme resultatet hvor også produksjonsgevinsten er tatt høyde for. 

Realveksten i forbruket var på 3 %, og gjennomsnittlig økningsfaktor ved inklusjon av både 

forbruks- og produksjonsvirkninger var høyest i gruppen på 65 år og eldre. En sammenligning 

mellom gjennomsnitt og median i tabell 4.53 og 4.54, tyder på at forbrukskostnadene for 

denne gruppen i liten grad ble dempet av produksjonsgevinst, mens forbruket i gruppen på 20-

45 år i større grad ble utjevnet av disse. Alder, og dermed yrkesdeltakelse, ser ut til å ha hatt 

stor betydning for hvordan en gitt kostnadseffektivitet ble påvirket av inklusjon av forbruks- 

og produksjonsvirkninger.  

Tiltak rettet mot gruppen på 46-64 år var for øvrig de som kom best ut av inklusjon av både 

forbruks- og produksjonsvirkninger ved en realvekst på 3 %. Både median og gjennomsnittlig 

økning i kostnad per vunnet leveår, var lavest i denne gruppen. Dette er i utgangspunktet 

uventet, da den yngre pasientgruppen på 20-45 år har flere år med høy yrkesdeltakelse foran 

seg enn gruppen på 46-64 år. Resultatet kan skyldes at det i den yngste aldersgruppen vinnes 

leveår lengre fram i tid (se tabell 4.56). Med årlig realvekst i forbrukskostnadene, vil større 

avstand i tid øke størrelsen på forbruket. Forskjellene i økningsfaktor mellom de to 

aldersgruppene er riktignok ikke store, i hvert fall ikke i gjennomsnittlig økningsfaktor.  

Til sammenligning fant Johannesson et al. at inklusjon av framtidige kostnader til 

blodtrykksbehandling, hadde minst påvirkning på kostnaden per vunnet leveår for den yngste 

pasientgruppen (yngre enn 45 år) [23]. I deres studie ble kostnaden per vunnet leveår mest 

forhøyet i den eldste pasientgruppen (70 år og eldre).  

Med det ovennevnte tatt i betraktning kan det være verdt å gjenta Nymans argument. Han 

hevdet at inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger vil favorisere intervensjoner som er 

rettet mot dem som har lange perioder med inntekter foran seg (de unge) [13]. Om det bare tas 

hensyn til økingsfaktoren etter inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger, kan 

resultatene i denne oppgaven delvis støtte opp om Nymans argument. Produksjon veide i 

større grad opp for de yngre aldersgruppenes forbruk, enn for den eldste. Gjennomsnittlig 

økningsfaktor var også høyest for den eldste gruppen. Samtidig er resultatene noe 

motstridende, siden median økningsfaktor var høyest hos den yngste gruppen. Forskjellene i 

median økningsfaktor var derimot ikke store mellom disse gruppene, og dessuten må det 
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understrekes at resultatene etter inndeling i aldersgrupper kunne vært styrket av flere 

observasjoner.  

Den ovenstående diskusjonsdelen gjelder realvekst på 3 %. I tabell 4.55 ses inndelingen i 

aldersgrupper ved inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger med en endret realvekst i 

forbruket til 2 %. Både median og gjennomsnittlig økningsfaktor var høyest for den eldste 

aldersgruppen ved denne realveksten. Det ses med andre ord også her en tendens til at yngre 

vil kunne komme bedre ut av inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger enn eldre, slik 

som Nyman påpekte [13]. Det kan argumenteres for at realveksten i forbruket på 2 % gir et 

bedre estimat for gruppenes forbrukskostnad ettersom at realveksten i gjennomsnittslønn lå på 

rundt 2 % i 1990-årene, og en stor andel av studiene er utført på slutten av 1980-tallet med 

produksjonsgevinster som oppstår på 90-tallet og senere. Jeg kommer tilbake til dette i avsnitt 

5.2.  

Uansett hvordan man ser på disse virkningene er helseøkonomiske analyser ment å supplere, 

og ikke erstatte, den brede, skjønnsmessige politiske vurderingen [2]. Ved prioritering av 

helsetiltak vil det være opp til beslutningstaker om det skal tas hensyn til økningen i 

kostnadseffektivitet som skyldes inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger.  

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) oppga at få legemidlers kostnadseffektivitet 

hadde blitt påvirket av inklusjon av kostnader ved økt overlevelse. Hos dem ble kostnader ved 

økt overlevelse definert som netto forbruk minus produksjon (se vedlegg 2). Resultatene i 

denne oppgaven skiller seg fra de erfaringene som ble gjort av TLV. I alle de 56 tiltakene som 

ble reanalysert, ble det observert en påvirkning av kostnadseffektiviteten etter inklusjon av 

forbruks- og produksjonsvirkninger. Ulikheten i resultater kan skyldes ulik metodebruk, og 

det hadde vært interessant å undersøke nøyaktig hvordan forbruk og produksjon har blitt 

inkludert hos dem. Ved forespørsel på mail fikk jeg ikke tilgang til dette.  

Ett av argumentene som har blitt framstilt mot inklusjon av kostnader ved forlenget levetid er 

at det ikke er viktig for beslutningstaking [7]. TLV gjorde ingen funn av at inklusjon hadde 

hatt betydning for godkjenning av legemidler til offentlig refusjon (se vedlegg 2). Heller ikke 

Lee hadde funnet noen tilfeller av at inklusjon av ikke-relaterte framtidige kostnader hadde 

endret en analytikers vurdering av en innovasjon [19]. Hvordan det skal konkluderes i denne 

masteroppgaven, avhenger av hvordan resultatene vurderes. Den primære hensikten med 

oppgaven var å undersøke hvor stor betydning inklusjon av forbruks- og produksjons-
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virkninger hadde på nytte-kostnadsbrøker. Men det er også interessant å vurdere hvilken 

betydning en slik inklusjon kan ha for beslutningstaking.   

I 10 av de 20 evalueringene det ble gjort en reanalysering av, var det flere alternative 

helsetiltak til behandling av den samme tilstanden. Til å begynne med kan det tenkes at 

beslutningstaker ønsker mest mulig helse for pengene, altså at kostnaden per vunnet leveår 

skal være lavest mulig, og at helsetiltak rangeres etter dette. I en slik situasjon ville inklusjon 

av forbruks- og produksjonsvirkninger ført til endret prioriteringsrekkefølge i 2 studier. Når 

bare direkte kostnader var inkludert, var betablokkere (avsnitt 4.1.1) mest kostnadseffektivt 

for menn med høy risiko for nytt hjerteinfarkt. Kostnadseffektiviteten var lik for de tre 

aldersgruppene i deres studie: 45, 55 og 65 år. Etter inklusjon av forbruks- og 

produksjonsvirkninger endret dette seg. Tiltaket ble da mer kostnadseffektivt for 45-åringer 

med høy risiko for infarkt, enn for 55 og 65-åringer med samme risiko. Hvis beslutningstaker 

ønsket mest mulig helse for pengene, ville altså 45-åringene ha blitt rangert foran de to andre 

gruppene etter inklusjon. Det ses med andre ord en endret prioriteringsrekkefølge. Det samme 

kan ses i den helseøkonomiske evalueringer av prolastin for pasienter med AAT-mangel 

(avsnitt 4.1.2). Før inklusjon var tiltaket mest kostnadseffektivt for røykende menn på 70 år. 

Etter inklusjon var det derimot mest kostnadseffektivt å gjennomføre tiltaket for røykende 

menn på 50 år når realveksten i forbruket var 3 % og røykende menn på 30 år når realveksten 

i forbruket var 2 %. Utvalget på 10 studier er lite, og det kan ikke konkluderes på dette 

grunnlaget alene. Men resultatene gir inntrykk av at inklusjon av forbruks- og 

produksjonsvirkninger kan ha betydning for rangeringen av ulike aldersgrupper som 

behandles med det samme helsetiltaket.  

En alternativ måte å vurdere hvordan inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger kan 

påvirke beslutningstaking, er ved å benytte tentative øvre grenser for betalingsvilligheten per 

vunnet leveår. Grensene som ble benyttet i denne oppgaven, var $30 000, $50 000 og 

$100 000, og resultatet var at konklusjonen ville endret seg for en rekke tiltak. Se avsnitt 4.2. 

Hvordan man vurderer disse endringene, avhenger av hvilke grenser man ser på. Ifølge 

Grosse var det vanlig å benytte en grense for kostnadseffektivitet på $50 000 på midten av 90-

tallet [74]. Dette er relevant for denne oppgaven, da resultatene er framstilt i 1993-dollar. Ved 

denne grensen ble konklusjonen endret for 13 tiltak ved en realvekst i forbruket på 3 % og 

9 tiltak ved en vekst på 2 %. Antallet endringer gjelder inklusjon av både forbruks- og 

produksjonsvirkninger, og er et betydelig antall. Det tilsvarer henholdsvis 23 % og 16 % av de 

56 tiltakene som ble reanalysert.  
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Det må også understrekes at grensen på $50 000 har blitt benyttet i studier hvor kostnader ved 

forlenget levetid ikke har blitt inkludert. Ettersom inklusjon av forbruks- og 

produksjonsvirkninger i mange tilfeller kunne ført til en forhøyet kostnad per vunnet leveår, 

kan det argumenteres for at grensen også burde vært forhøyet. Dette temaet har for øvrig blitt 

diskutert av Johannesson et al [23].  

Ved inklusjon av bare forbrukskostnader til de direkte tiltakskostnadene, ble det sett en 

forverring av samtlige nytte-kostnadsbrøker. Alle tiltakene som ble reanalysert i denne 

oppgaven, førte til at pasienter lever lengre, og ettersom alle har et forbruk i vunnet levetid, 

var en forverring av nytte-kostnadsbrøkene ventet å finne. Median- og gjennomsnittlig 

økningsfaktor var også større ved inklusjon av forbrukskostnader sammenlignet med 

inklusjon av både forbruks- og produksjonsvirkninger. Ved betalingsvilligheter på $30 000, 

$50 000 og $100 000 ville konklusjonen ha endret seg for henholdsvis 19, 17 og 5 av 56 tiltak 

med realvekst på 3 %, og henholdsvis 19, 16 og 3 med en realvekst på 2 %. Antallet 

beslutningsendringer er høyere enn når noe av forbruket veies opp for av produksjon, sett bort 

fra betalingsvillighet på $100 000 med realvekst i forbruk på 3 %.  

Ett av grunnlagene for denne oppgaven var at forbrukskostnader er mindre uproblematisk å 

inkludere i analyser, ettersom alle har et forbruk i vunnede leveår. Dette forbruket varierer i 

mindre grad enn produksjonsgevinsten for ulike grupper. Resultatene viser at inklusjon av 

forbruk ville kunne ført til at en rekke tiltak som vinner levetid, ikke lengre ville være å se på 

som kostnadseffektive, selv om de tidligere har vært det. Det kan selvfølgelig også her 

diskuteres om grensene som ofte er nevnt i litteraturen, er for lave. Dette vil nok være enda 

mer aktuelt ved inklusjon av bare forbrukskostnader ettersom økningen i kostnad per vunnet 

leveår er høyere, sammenlignet med når noe av forbruket dempes av produksjon. Om 

betalingsvilligheten hadde økt i takt med størrelsen på forbruket, ville man i denne oppgaven 

kunne fått en situasjon uten endring i hvilke tiltak som hadde vært å anse som 

kostnadseffektive. I så fall hadde ikke den normative vurderingen ha endret seg i stor grad. På 

den andre siden ville vi likevel fått en forskyvning i form av at helsetiltak som primært vinner 

levetid hadde blitt mer påvirket enn tiltak som primært vinner livskvalitet. Denne 

forskyvningen ville kunne ført til endret rangering av ulike helsetiltaks kostnadseffektivt, og 

følgelig ville det kunne ha hatt betydning i beslutningssammenheng. 

Som nevnt ovenfor, ville inklusjon av forbrukskostnader eller forbruks- og produksjons-

virkninger, kunne ført til at grensene for betalingsvillighet eller kostnadseffektivitet hadde 
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blitt høyere. Selv om grensene hadde blitt høyere, kan det tenkes at det likevel ville vært 

ønskelig å bruke det samme totale beløpet på helsetiltak som tidligere. Det må understrekes at 

inklusjon ikke fører til at det blir brukt mer ressurser på disse helsetjenestene, men at 

kostnader som tidligere har vært utelatt av regnestykket, nå har blitt tatt høyde for. Og om det 

samme totale beløpet hadde blitt benyttet, ville en forhøyning av grensen ført til at mange av 

tiltakene ikke hadde fått omgjort sin beslutning likevel. Det kan antas at flere tiltak som 

primært vinner livskvalitet også ville blitt ansett som kostnadseffektive ved en forhøyet 

grense enn tidligere, men det er vanskelig å bedømme uten at det har blitt gjort studier hvor 

dette bekreftes.  

Resultatet gjelder bare et utvalg av publikasjonene i Tengs et al. Generelt vil effekten av 

inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger gå i samme retning også i andre tiltak. Det er 

mer uklart hvor generaliserbare de observerte økningsfaktorene er. Gitt kriteriene i analysen i 

avsnitt 4.5 holder, kan økningsfaktoren i kostnaden per vunnet leveår generelt forventes å 

være i intervallet 2,13 – 3,66 ved inklusjon av forbrukskostnader alene og 1,63 – 2,24 ved 

inklusjon av forbrukskostnader og produksjonsgevinster. 

5.2 Metode 

Ett av argumentene mot inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger har vært at en slik 

inklusjon er vanskelig å praktisere [7]. Andre har etterlyst at videre forskning burde rettes mot 

å forbedre estimatene for kostnader ved forlenget levetid [20]. En viktig del av arbeidet med 

denne oppgaven, var å utforme en metode for å anslå forbruks- og produksjonsvirkninger på 

grunnlag av opplysninger gitt i publiserte artikler, det vil si uten ytterligere kontakt med 

artikkelforfatterne (som i mange tilfeller ville ha vært svært vanskelig eller umulig). Noen 

svakheter ved metoden og de funnene som ble gjort, er diskutert nedenfor.  

Den største utfordringen var at nødvendige opplysninger manglet i mange av de artiklene som 

ble gjennomgått med tanke på inklusjon. Dette resulterte i at det kun var et fåtall av artiklene 

som møtte inklusjonskriteriene for denne oppgaven. Et større antall observasjoner hadde 

kunnet styrke funnene. Metoden krevde anslag av overlevelseskurver for både eksperiment- 

og kontrollgruppe. Beregningen av antall vunnede leveår og riktig plassering i tid, var 

avhengig av dette. Til estimering av overlevelseskurvene krevdes informasjon om 

eksperiment- og kontrollgruppenes overlevelse over tid. De fleste artiklene som ble 

gjennomgått, manglet slike opplysninger.  
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I de inkluderte studiene er overlevelsesdataen i artiklene gode nok til å gi et godt bilde av 

størrelsesordenen på antall vunnede leveår i en serie av kalenderår over tid. Jeg anser at 

metoden med å bruke gjennomsnittstall fra offisiell amerikansk, historisk statistikk til å 

tilskrive de vunnede personårene forbruk og produksjon målt i dollar, er forsvarlig når det 

gjelder å anslå størrelsesordenen på tiltaks forbruks- og produksjonsvirkninger på gruppenivå 

i de enkelte inkluderte studiene. Videre var det naturlig å diskontere til nåverdi med en rate på 

5 % ettersom det var denne raten som i utgangspunktet var brukt på de direkte 

tiltakskostnadene. For sammenlignbarhets skyld måtte det være konsistens i dette.  

I etterkant må det også presiseres at det hadde vært bedre å benytte tall for forbruk per 

innbygger for hvert enkelt år, i stedet for å basere beregningene på ekstrapolering av realvekst 

i 1980-årene. Reanalyse med årlig vekst på 2 % i stedet for 3 % førte imidlertid til små 

endringer og påvirket ikke hovedkonklusjonene i denne oppgaven.  

I noen av de inkluderte studiene var det nødvendig å gjøre visse antagelser i reanalyseringen. 

Dette gjaldt først og fremst antagelser om alderen til pasientgruppene som tiltakene rettes 

mot. Å anslå alder for pasientene har stor betydning for estimatet av produksjonsgevinst. 

Kostnadseffektivitetene i noen av studiene var i utgangspunktet ikke beregnet for 

aldersspesifikke grupper, men anslagene ble basert på hva som kunne være typiske 

gjennomsnittsaldre for gitte sykdomspopulasjoner. Antagelsene baserte seg på relevant 

informasjon fra litteraturen. Resultatet for forbrukskostnadene i vunnede leveår påvirkes ikke 

av aldersantagelser.  

I noen av de helseøkonomiske evalueringene som ble reanalysert, gjaldt mortalitetsratene 

femårsintervaller, og dermed ble denne benyttet i estimeringen av vunnede leveår og riktig 

plassering i tid. Mortalitetsratene var enten oppgitt som femårsintervaller, eller baserte seg på 

amerikanske livstabeller som også oppgir mortaliteter over fem år. Metoden som ble benyttet, 

baserte seg i utgangspunktet på årlige mortalitetsrater. Løsningen på denne problemstillingen 

kan ses i metodedelen. For de tiltakene dette gjaldt, kunne årlige mortalitetsrater muligens ha 

ført til litt andre estimater for forbruks- og produksjonsvirkninger. Men feilene er eventuelt 

små og uten praktisk betydning. 

En annen utfordring var at de amerikanske livstabellene bare oppgir mortalitetsratene fram til 

befolkningens 85. leveår. Dermed finnes ingen informasjon om mortalitetsrater etter dette. 

Sett bort fra de helseøkonomiske evalueringene hvor det ble benyttet 1-årsperspektiv, burde 
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de hypotetiske kohortene ideelt sett vært fulgt også etter 84. leveår. Ettersom at 

yrkesdeltakelsen er lav i disse årene, kunne lengre oppfølging ført til at produksjonsgevinsten 

hadde blitt lavere.  

Ved å implementere metoden ved påbegynnelsen av en helseøkonomisk evaluering, og ikke i 

etterkant slik det har blitt gjort i denne studien, ville mange av de ovennevnte problem-

stillingene vært unngått. Analytikeren har da all informasjon om mortalitetsreduksjonene som 

benyttes til å estimere vunnede leveår, samt pasientgruppenes alder, og kan dermed basere 

estimatene for forbruks- og produksjonsvirkninger på dette.  

Et annet tema som må belyses, er hvor sykdomsspesifikke kostnadstall som skal benyttes i 

estimatene for forbruks- og produksjonsgevinster. I denne oppgaven ble det benyttet et 

gjennomsnittstall for forbruk. Dette tallet inneholdt gjennomsnittlig medisinsk og ikke-

medisinsk konsum, både privat og offentlig. Produksjonsgevinsten i vunnede leveår var også 

et gjennomsnittstall, justert for ulik yrkesdeltakelse i ulik alder og ulikt kjønn. TLV benyttet 

seg av gjennomsnittlige forbruks- og produksjonsvirkninger for ulike aldersgrupper. Manns et 

al. hadde på sin side kunnskaper om målgruppens forbruk, og beregnet kostnadseffektivitet på 

grunnlag av sykdomsspesifikke kostnadstall. Dette var for øvrig dialysepasienter, en 

pasientgruppe med et høyt helsetjenesteforbruk [25]. Også Meltzer et al. benyttet seg av 

kostnader som var spesifikke for målgruppen [24]. Ved å benytte sykdomsspesifikke tall vil 

det kunne være større risiko for forskjellsbehandling av pasientgrupper. Det er åpenbart at 

størrelsen på helsetjenesteforbruket vil variere avhengig av hvem tiltaket rettes mot. Dessuten 

vil yrkesdeltakelse kunne variere avhengig av hvilken sykdom målgruppen rammes av. I 

praksis kan dette også tas høyde for i den helseøkonomiske evalueringen. Det kan 

argumenteres for at en slik praksis ville gitt et enda mer korrekt estimat av konsekvensene av 

et tiltak for ressurstilgangen i samfunnet.  

5.3 Videre forskning  

Resultatene fra oppgaven viser at inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger i stor grad 

kan påvirke ulike helsetiltaks kostnadseffektivitet. Studien ble gjort på kostnad-effekt-

analyser hvor målet for helsegevinst var vunnede leveår. Ofte anbefales imidlertid 

kvalitetsjusterte leveår (QALY) som mål for helsegevinst i helseøkonomiske evalueringer [3-

5]. Slike analyser kalles cost-utility analysis (CUA). Det ses ingen grunn til at metoden som 

ble brukt i denne oppgaven, ikke kunne blitt benyttet i CUA også. Så lenge mortalitetsrater for 
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eksperiment- og kontrollgruppen er oppgitt, kan overlevelseskurver anslås og forbruks- og 

produksjonsvirkninger estimeres. Deretter kan estimatene tillegges på kostnadssiden av nytte-

kostnadsbrøken i CUA. I en slik studie burde fokuset ha vært på sammenligning av tiltak som 

primært vinner levetid og tiltak som primært vinner livskvalitet. Man kunne for eksempel ha 

sammenlignet økningsfaktorene, eller så kunne man benyttet seg av øvre tentative grenser for 

betalingsvillighet og sammenlignet for hvor mange tiltak konklusjonen endres. Meltzer 

antydet at eksisterende nytte-kostnadsanalyser er skjev i form av at intervensjoner som 

forlenger livet favoriseres foran intervensjoner som forbedrer livskvalitet [12]. En studie som 

tar for seg inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger til et større antall CUA, vil kunne 

være med på å underbygge denne antydningen.  

I debatten om inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger har det blitt diskutert en del 

rundt metodene som benyttes for å estimere QALY-verdier og fraværet av spørsmål om 

sykdommers innvirkning på konsum og produksjon [13]. Siden det her foreslås en studie hvor 

forbruks- og produksjonsvirkninger inkluderes i CUA, vil denne delen av debatten være 

relevant. Lundin og Ramsberg og Gandjour etterlyste forskning på hva individer virkelig 

besvarer når kvalitetsjusterte leveår estimeres [16, 17]. Dette kunne også ha vært interessant å 

gjennomføre.   
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6 Konklusjon  

Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan inklusjon av forbruks- og 

produksjonsvirkninger på kostnadssiden i helseøkonomiske evalueringer, påvirker kostnads-

effektiviteten for ulike helsetiltak. Få studier har tidligere tatt for seg en slik inklusjon. Det ble 

generelt observert en betydelig økning i kostnaden per vunnet leveår. Dette var i tråd med det 

som var ventet, i hvert fall når det gjaldt inklusjon av bare forbrukskostnader.  

At en eventuell inklusjon kan få betydning i beslutningssammenheng, er vist ved å benytte 

ulike tentative grenser for betalingsvillighet. Konklusjonen endret seg for en rekke tiltak etter 

inklusjon. Om hensikten er å få mest mulig helse for pengene, og tiltak rangeres etter 

kostnadseffektivitet, ble det sett en endring i prioriteringsrekkefølgen i to av studiene som ble 

reanalysert. Økning i kostnadseffektivitet etter hvilke aldersgrupper tiltaket rettes mot, ble 

også studert nærmere. Ved inklusjon av både forbrukskostnader og produksjonsvirkninger, 

var median økningsfaktor lavest for gruppen på 46-64 år.  

Grunnlaget for denne oppgaven var at alle relevante konsekvenser av helsetiltak, bør 

beskrives så godt som mulig. Alle de helseøkonomiske evalueringene som ble reanalysert, 

benyttet en samfunnsmessig synsvinkel. En slik synsvinkel impliserer beskrivelse av alle 

kostnader uansett om de tilfaller i helsesektoren eller ikke. I prinsippet innebærer dette også 

forbruks- og produksjonsvirkninger [9]. I et notat til Helse- og omsorgsdepartementet, foreslo 

Folkehelseinstituttet at en viss brøkdel av disse regnes med som kostnader når kostnader per 

QALY vurderes. Etter min mening er det fremdeles en interessant tanke å vurdere.  
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Vedlegg 1 

Kilde: Utdrag fra side 11-12: «Folkehelseinstituttets kommentarer til Legemiddelverkets 

rapport om helseøkonomiske problemstillinger.» Dato: 9. november 2015. 

Saksbehandler: Seniorforsker Erik Nord.  

Ved prioritering oppstår spørsmålet om hvilken vekt produksjonsgevinster 

og levekostnader i vunne leveår skal tillegges. Det vil i praksis si: I hvilken 

grad skal disse postene inkluderes i kostnadsestimatet for en QALY når det 

gjøres en kostnad-verdi-analyse der kostnaden per QALY holdes opp mot 

den aktuelle, myndighetsbestemte betalingsvillighetsgrensen? Dette er et 

verdispørsmål, som handler om avveining mellom hensyn til samlet 

samfunnsmessig ressursbruk og hensyn til rettferdig fordeling mellom 

pasientgrupper. Vektlegging av produksjonsgevinster vil fremme 

samfunnsmessig kostnadseffektivitet, men på den annen side favorisere 

yrkesaktive i forhold til yrkespassive, herunder pasienter med sykdommer 

som rammer tidlig i livet i forhold til pasienter med sykdommer som rammer 

i høy alder. Vektlegging av levekostnader i vunne leveår vil også i noen grad 

være til ugunst for eldre pasienter, i og med at de fleste leveår som vinnes, er 

leveår seint i livet. På klinikknivå vil slike fordelingsvirkninger stride mot 

gjeldende etikk. Når det er snakk om prioritering på gruppenivå (nye 

teknologier og kapasitetsutvidelser), og ikke om prioritering mellom 

enkeltindivider i klinikken, er disse fordelingseffektene ikke nødvendigvis 

helt uakseptable. 

Produksjonsgevinster og levekostnader i vunne leveår er ikke 

vesensforskjellige fra direkte tiltakskostnader når det gjelder det å influere på 

hvor mye ressurser et tiltak tar fra ‘samfunnskaka’. Det er ingen uenighet om 

at direkte tiltakskostnader skal tillegges stor vekt ved evaluering av nye 

teknologier og mulige kapasitetsutvidelser - selv om det også i forbindelse 

med slike kostnader kan anføres en etisk motforestilling, nemlig at sterk 

vektlegging av kostnader virker urettferdig overfor de som er så uheldige å 

være kostbare å behandle (jfr bl.a. diskusjonen om manglende tilbud til 

pasienter med sjeldne sykdommer). Når direkte tiltakskostnader på tross av 

denne problematiske fordelingsvirkningen vektlegges så sterkt, mener vi at 

det vil være både logisk og moralsk forsvarlig å tillegge også 

produksjonsgevinster og levekostnader i vunne leveår noe vekt ved 

prioritering. Det kan ivaretas ved at en viss brøkdel av produksjonsgevinster 

og levekostnader i vunne leveår regnes med som kostnader når kostnader per 

QALY vurderes opp mot betalingsvillighetsgrenser. Vi anbefaler at HOD 

vurderer dette og gir de nødvendig politiske føringer. 
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Vedlegg 2  

Kilde: Utdrag fra dokumentet «Förslag till ändring av Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2003:2) om ekonomiska 

utvärderingar». Tilsendt til meg på mail fra Douglas Lundin ved Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket. 25.08.16.  

3. Förslag 1: Behandlingar som påverkar förväntad 

livslängd 

3.1. Föreslagen ändring 

För behandlingar som påverkarförväntad livslängd inkluderar TLV idag värdet av 

förvärvsarbetet under de vunna levnadsåren hos patientgruppen som får behandlingen. TLV 

har ansett att av detta följer att även kostnaden för all den konsumtion som sker under de 

vunna levnadsåren bör inkluderas. Principen är att all resursanvändning bör inkluderas om 

hela värdet av resursskapandet ingår. Detta formuleras i våra allmänna råd på följande sätt: 

"Om behandlingen påverkar överlevnaden bör kostnader för den ökade 

Överlevnaden — total konsumtion minus total produktion — under de 

vunna levnadsåren ingå. " TLVAR 2003  

TLV avser nu att stryka denna mening i de allmänna råden, och alltså inte rekommendera 

sökande fÖretag att ta med kostnaderna vid ökad överlevnad i beräkningarna. TLV har i sitt 

beslutsfattande redan implementerat denna förändring och tar därmed inte längre hänsyn till 

kostnader vid ökad överlevnad i sina beslut. Vad gäller konsumtionen (resursanvändningen) 

kommer TLV dock även i framtiden att inkludera de hälso- och sjukvårdskostnader som är 

direkt relaterade till behandlingen eller sjukdomen och som förväntas uppstå under de vunna 

levnadsåren. 

3.2. Varför TLV gör denna ändring 

Skälet till denna förändrade praxis är att beräkningarna inte bör inkludera kostnader som man 

på grund av människovärdesprincipen ändå ska bortse från när de skulle kunna få betydelse 

för TLV:s beslut. De etiska Överväganden som TLV har att beakta kommer på detta vis i 

någon mån att återspeglas redan i hur beräkningarna görs. 

Risken för diskriminering uppstår till följd av att nettot av total konsumtion minus total 

produktion är olika för olika grupper och åldrar — för vissa grupper är det positivt medan 

det för andra grupper är negativt. Anledningen är huvudsakligen att andelen personer som 

förvärvsarbetar skiljer sig åt mellan olika grupper och åldrar. 
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Det är ett fåtal läkemedel där kostnaderna vid ökad överlevnad på ett signifikant sätt har 

påverkat den beräknade kostnadseffektiviteten, cirka 15 stycken under perioden 2002-2013. 

TLV har vid en genomgång av tidigare beslut som rör subvention av läkemedel hittills inte 

kunnat identifiera något fall där inkludering av kostnader vid ökad överlevnad har 

missgynnat någon patientgrupp, det vill säga att Nämnden för läkemedelsförmåner har 

avslagit en ansÖkan på grund av att dessa kostnader har fått läkemedlet att framstå som icke 

kostnadseffektivt. 

3.3. Andra länder 

Inga andra länder i Europa än Sverige beaktar de så kallade kostnaderna vid ökad 

överlevnad i underlaget vid subventionsbeslut av läkemedel, vad TLV känner till. NICE i 

England har på uppdrag av Departrnent of Health utrett om myndigheten bör göra detta i 

framtiden, men kommit fram till att det inte bör göras eftersom det kan leda till 

konsekvenser som skulle vara oacceptabla för samhället.4 

3.4. Alternativa sätt att göra detta 

TLV har övervägt att fortsätta räkna på kostnader vid ökad överlevnad, men då även 

inkludera oavlönat arbete för att på så sätt uppnå två saker. Dels få ett mer fullständigt 

mått på värdet av allt arbete individer kan ägna sig åt — förutom förvärvsarbete även 

oavlönat arbete. Dels för attundvika den diskriminering av icke yrkesverksamma grupper 

som riskerar ske när kostnader vid ökad överlevnad inkluderas. Men TLV:s slutsats är att 

den andra målsättningen inte uppnås med en sådan IÖsning, eftersom skillnaderna i hur 

mycket individer i olika åldrar arbetar kvarstår även efter att oavlönat arbete har 

inkluderats. Detta visar de beräkningar som NICE i England har kjort och som hänvisades 

till i fotnoten ovan. 

 

4 "The conceptual framework for wider societal benefit cannot comfortably be integrated into the 

methodology of a NICE technology appraisal without mitigations for some effects that are 

considered to be unacceptable to society. On average, people are at their most productive when they 

are young to middle aged and conventional measures of productivity are sensitive to gender. This is 

true even when taking account of caring and other unpaid roles" (NICE 2014, Consultation Paper 

Value Based Assessment of Health Technologies) 
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Vedlegg 3 

Erik Nords vurdering av inklusjon av forbruks- og produksjonsvirkninger. Tilsendt til 

meg via mail.  

Fra debatten kan det særlig trekkes fram to poeng. 

Det ene er at det ikke alltid vært skilt godt nok mellom deskriptive og normative vurderinger. 

De faktiske konsekvensene av helsetiltak for ressurstilgangen i samfunnet og for hva som blir 

disponibelt for andre formål bør beskrives så fullstendig som mulig. Dette gjelder også 

forbruks- og produksjonsvirkninger i vunne leveår. Når en tar hensyn til slike virkninger i 

beregninger av kostnadseffektivitet, må en forvente at forholdet mellom ulike tiltaks 

kostnadseffektivitet vil endres. Endringene kan tale for endret rangering av ulike tiltak i 

prioriteringssammenheng, herunder endringer i samfunnets villighet til å betale for ulike tiltak 

og teknologier. Men det er ingen automatikk i dette. Det er et normativt spørsmål hvorvidt 

tiltak som primært vinner leveår bør prioriteres ned i forhold til tiltak som primært vinner 

livskvalitet fordi de førstnevnte innebærer forbrukskostnader som de sistnevnte tiltakene ikke 

medfører. Det er likeledes et normativt spørsmål hvorvidt f.eks. et tiltak som i stor grad retter 

seg mot yrkesaktive og derfor gir store produksjonsgevinster, skal gis rang foran et tiltak som 

i stor grad retter seg mot pensjonister og som det førstnevnte tiltaket rangeres bak når 

produksjonsgevinster ikke tas hensyn til. Uavhengig av svaret på slike normative spørsmål er 

det en oppgave for helseøkonomisk analyse å gi en dekkende beskrivelse av hva som faktisk 

skjer med ressursene i samfunnet ved gjennomføring av ulike tiltak, herunder hva forbruks- 

og produksjonsvirkningene er når leveår vinnes, og hva kostnadseffektiviteten er når man 

anlegger en bred, samfunnsmessig synsvinkel. 

Det kan tilføyes at inkludering av forbrukskostnader bør være forholdsvis uproblematisk også 

med tanke på normative slutninger. Mens yrkesaktivitet varierer sterkt med kjønn og alder, og 

vektlegging av produksjonsgevinster følgelig systematisk favoriserer noen på bekostning av 

andre, er forbruk noe alle har i vunne leveår.  

Det andre poenget gjelder skillet mellom ikke-relatert helsetjenesteforbruk og annet (ikke-

medisinsk) forbruk i vunne leveår. Noen forfattere ser det førstnevnte som mer relevant enn 

det sistnevnte i en kostnadsberegning når leveår vinnes. Men begge deler er konsekvenser av 

tiltak, for en stor del nødvendige for overlevelse, og innebærer at det ‘spises av 

samfunnskaka’. Alt framtidig forbruk som ikke er en del av selve tiltaket og dermed en del av 

de direkte kostnadene, bør vurderes som forbrukskostnader som kommer i tillegg til de 

direkte kostnadene. 
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Vedlegg 4 

Kilde: Upubliserte tabeller, Current Population Survey (CPS), tilsendt på mail til meg fra Lisa 

Williamson ved Bureau of Labor Statistics, 08.02.2017. (Verdier i 1000)   
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Vedlegg 5 

Kilde: Upubliserte tabeller, Current Population Survey (CPS), tilsendt på mail til meg fra Lisa 

Williamson ved Bureau of Labor Statistics, 08.02.2017. (Verdier i 1000) 
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Vedlegg 6  

Diskonteringsformel [75] og diskonteringstabell, diskonteringsrate 5%. 

𝐷𝑛 =
1

(1+𝑟)𝑛  

Dn = diskonteringsfaktor 

r = diskonteringsrate (0,05)  

n = antall år 

 

År 
 

År 
 1 0,952381 26 0,281241 

2 0,907029 27 0,267848 

3 0,863838 28 0,255094 

4 0,822702 29 0,242946 

5 0,783526 30 0,231377 

6 0,746215 31 0,220359 

7 0,710681 32 0,209866 

8 0,676839 33 0,199873 

9 0,644609 34 0,190355 

10 0,613913 35 0,18129 

11 0,584679 36 0,172657 

12 0,556837 37 0,164436 

13 0,530321 38 0,156605 

14 0,505068 39 0,149148 

15 0,481017 40 0,142046 

16 0,458112 41 0,135282 

17 0,436297 42 0,12884 

18 0,415521 43 0,122704 

19 0,395734 44 0,116861 

20 0,376889 45 0,111297 

21 0,358942 46 0,105997 

22 0,34185 47 0,100949 

23 0,325571 48 0,096142 

24 0,310068 49 0,091564 

25 0,295303 50 0,087204 
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Vedlegg 7 

Tabell a)  

  

Gjennomsnittslønn for amerikanere, tall fra Office of Financial Management [32] 
År Gjennomsnittslønn (1993- dollar)  

1990 23101 

1991 23250 

1992 23783 

1993 23691 

1994 23832 

1995 24095 

1996 24509 

1997 25234 

1998 26349 

1999 27118 

2000 28047 
Gjennomsnittslønningene ble inflasjonsjustert fra USD 2014 til USD 1993 [28]. 

 

 


