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Sammendrag 

Obstruktivt søvnapnésyndrom (OSAS) er en tilstand som karakteriseres av snorking med 

pustestopp under søvn. Forekomsten er økende og epidemiologiske data viser hyppighet på 

rundt 10 % i den voksne befolkningen. I denne oppgaven beskrives syndromet og de tre 

behandlingsmulighetene som tilbys. Dette er CPAP (pustemaske tilkoblet maskin), 

søvnapnéskinne (tannavstøp tilpasset av tannlege) og kirurgi i øvre lufteveier / svelget 

(operasjon i narkose). CPAP er førstevalget og tilbys over 80 % av pasientene og alvorlig 

syke skal alltid tilbys denne behandlingen. Derfor er kun 50-60 % av pasientene kandidater 

for alle tre alternativene. Hvert behandlingsforløp beskrives i forhold til hvordan det er 

strukturert og gjennomføres. Ut i fra dette beregnes alle kostnader tilknyttet hver behandling. 

Kostnadene deles inn i sykehusnivå og i totalkostnad (samfunnsøknomisk nivå). På 

sykehusnivå beregnes hva som beslaglegges av personellressurser samt innkjøp av utstyr eller 

behandlingshjelpemidler. På samfunnsnivå beregnes fravær fra arbeid, gjennomsnittlig 

reisetid og kostnader tilknyttet reisen og konsultasjonene. Tallmaterialet baserer seg på 

behandlingsdata fra Drammen sykehus i 2017 og i tillegg statistikk fra Statistisk sentralbyrå 

(SSB) og DRG-systemet. 

Resultatene viser at CPAP er det klart beste økonomiske alternativet både på sykehusnivå og 

på samfunnsnivå. I forhold til CPAP blir behandling med søvnapnéskinne 66 % dyrere, mens 

kirurgisk behandling blir 81 % dyrere totalt sett (samfunnsøkonomisk). Den største delen av 

kostnadene ligger utenfor sykehus, og andelen som ligger på sykehusnivå er 30 % for 

kirurgisk behandling, 41 % for søvnapneskinne og 40 % for CPAP. Beregningene viser også 

at det er mest økonomisk å tilby behandling med søvnapnéskinne hos tannlege ansatt på 

sykehus i stedet for å benytte eksterne tannleger. Det er beregnet eget kostnadsoverslag for 

pasienter med lang reisevei og for pasienter som ikke er i arbeid (pensjonister og uføre), uten 

at dette gir spesielle endringer behandlingsmetodene imellom. Resultatene burde være av 

interesse for alle som tilbyr behandling for obstruktiv søvnapné. Resultatene støtter at det 

etablerte behandlingsregimet, der hovedandelen tilbys CPAP som førstevalg i behandlingen, 

er fornuftig. Det er nødvendig å kunne tilby alternativer ettersom en del av pasientene har 

utfordringer med å gjennomføre denne behandlingen. 
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Forord 

 

Jeg har siden slutten av 2000-tallet hatt fagansvar for utredning og behandling av obstruktiv 

søvnapné ved øre-nese-hals-avdelingen (ØNH) ved Drammen sykehus. Antallet pasienter 

øker for hvert år.  

Personer med obstruktiv søvnapné (OSAS) er en pasientgruppe som beslaglegger store 

ressurser internt i egen avdeling, men også hos avdeling for behandlingshjelpemidler. Jeg 

gjorde et uformelt diagnosesøk for noen år siden, der det kom frem at hele 17 % av 

konsultasjonene på ØNH gjennom et år hadde diagnosen OSAS eller snorking. I 2018 ble det 

gjennomført nær 30 000 behandlinger og konsultasjoner ved ØNH-avdelingen, slik at antallet 

pasienter er formidabelt. Jeg har i flere år vært nysgjerrig på hvordan de forskjellige 

behandlingsmetodene forholder seg til hverandre hva gjelder kostnader og ressurser. Jeg var 

også involvert da behandlingstilbudet ble utvidet i 2014. Jeg har ingen interessekonflikter 

utover rollen som fagansvarlig ved Drammen sykehus og har heller ingen bindinger eller 

forpliktelser til noen av firmaene som er leverandører tilknyttet behandlingen. 

Da jeg fikk anledning til å starte på Masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) ved 

Universitetet i Oslo høsten 2017, fant jeg raskt ut at dette var et tema som motiverte meg for 

en masteroppgave. 

Jeg vil takke min leder på ØNH-avdelingen på Drammen sykehus, Hans Kristian Røkenes, 

som har tilrettelagt min arbeidshverdag slik at det har vært mulig å gjennomføre studiet og 

fullføre skriving av masteroppgave. Jeg er takknemlig for bidrag fra leger, tannleger, 

sykepleiere og merkantilt personell på avdelingen som har bistått med informasjon til denne 

oppgaven. Til slutt vil jeg takker min veileder Hans Olav Melberg for nyttige innspill 

underveis. 

 

 

Tranby, den 29/11-2018  
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1 Introduksjon og problemstilling 

Obstruktivt søvnapnésyndrom (OSAS) er en hyppig forekommende tilstand i den vestlige 

verden med økende tendens. Sykdommen har flere forkortelser, der OSA, OSAS og OSAHS 

blir benyttet. Enkelte vil også kjenne OSAS som Pickwick syndrom og «snorkesykdom». I 

denne oppgaven vil jeg benytte forkortelsen OSAS eller omtale det som obstruktiv søvnapné. 

Syndromet kan i kortversjon beskrives som kollaps av de øvre luftveiene under søvn, noe som 

medfører blokkert luftvei med påfølgende pustestopp. Gjennomgang av foreliggende 

epidemiologiske studier fra de senere årene indikerer en forekomst internasjonalt på 9-38 % 

(1). I Norge estimeres en forekomst på 8-16 % (2), der variasjonen avhenger av sykdommens 

alvorlighetsgrad. OSAS forekommer både hos barn og voksne, men i denne oppgaven er det 

kun kostnader og ressursbruk ved behandling av voksne pasienter som blir analysert og 

vurdert. Medisinsk sett er OSAS en ganske ny sykdom. De første tilfellene ble beskrevet i 

medisinsk litteratur rundt 1950 og kirurgiske behandlingsalternativer ble først introdusert midt 

på 1970-tallet (3). Senere tilkom ikke-kirurgiske alternativer og dette er nå førstevalget av 

behandling for majoriteten av pasienter i med OSAS (4, 5). Men snorking og obstruktiv 

søvnapnè er ingen ny tilstand for menneskeheten. Søvn og søvnproblemer er beskrevet og 

diskutert både i Bibelen og i Talmud (6). Den tidligste og mest kjente beskrivelsen av OSAS i 

skjønnlitteratur ble gjort av Charles Dickens i hans bok «The Pickwick Papers» fra 1837 (7), 

hvor beskrivelsen av en typisk overvektig OSAS-pasient medførte at søvnapné fikk den 

medisinske betegnelsen Pickwick syndrom. 

OSAS behandles i hovedsak med tre alternativer. Det er behandlende leges oppgave å velge 

riktig behandling for hver enkelt pasient. Førstevalget («gullstandard») er ikke-kirurgisk 

behandling i form av CPAP (Continous Postive Airway Pressure), og de aller fleste 

pasientene får denne behandlingen (5). CPAP er en luftkompressor med tilhørende 

pustemaske over nese/munn som hjelper pasientene med å holde luftveien åpen under søvn. 

Kirurgisk behandling i luftveiene gjøres i liten grad, men er et alternativ for utvalgte 

pasienter. I årene før 2010 ble behandling med søvnapnéskinne (en type bitt-skinne, tilpasset 

av tannlege) gradvis introdusert i Norge og dette ble godkjent som behandlingshjelpemiddel 

rundt 2014. Denne behandlingen var da allerede godt etablert i Europa og USA, men ble lite 

brukt i Norge, hovedsakelig grunnet uklarhet i forhold til finansieringen. I begynnelsen valgte 

de fleste sykehus å samarbeide med tilfeldige, lokale tannleger om tilpasning av 

søvnapnéskinner. Etter hvert økte antallet pasienter som var kandidater for denne 
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behandlingen, og helseforetakene etablerte faste behandlingsordninger for disse. Noen 

sykehus har ansatt egen tannlege for å ivareta dette, mens andre har valgt å samarbeide 

formelt med tannleger utenfor sykehusene. 

Internasjonalt er det mange studier som har dokumentert kost-nytte-effekten av OSAS-

behandling (8-10). Den samfunnsøkonomiske nytten av OSAS-behandling er også godt 

dokumentert (11). Det er dog ingen som har sett på direkte kostnader relatert til behandlingen 

i Norge, og det er heller ikke gjort noen sammenlignende studier hva gjelder å se de 

forskjellige behandlingsmetodene opp mot hverandre i et kostnadsperspektiv. Det er ikke 

intensjonen med denne oppgaven å sammenligne kost-nytte-effekt.  

I denne kvantitative oppgaven ønsker jeg derimot å se på disse tre behandlingsmåtene og 

undersøke om det er forskjeller i hva som beslaglegges av ressurser på sykehusnivå og om det 

er forskjeller i den samfunnsøkonomiske kostnaden for hver av behandlingene. Jeg vil derfor 

kartlegge standard behandlingsløp for hvert av de tre alternativene, og beregne alle 

kostnadene som behandlingen medfører både i et sykehusøkonomisk og i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. I oppsettet av dette innberegnes direkte kostnader til 

behandlingen, kostnader til anskaffelse av behandlingshjelpemiddelet, kostnader relatert til 

jobbfravær og reise samt pasientens utgifter til egenandel.  

Intuitivt tenker man at tilpasning av en søvnapnéskinne virker både enklere og billigere enn et 

kirurgisk inngrep (i narkose) eller en behandling med et avansert, medisinsk teknisk apparat 

som blåser luft inn i en person (CPAP). Resultatene bør kunne være av interesse for alle 

ØNH-avdelinger i Norge. Det vil neppe medføre endringer i behandlingsvalg, men det kan 

være med på å avgjøre hvordan helseforetakene vil organisere sitt behandlingstilbud. 

Tallmaterialet er basert på data fra økonomisystem og pasientadministrativt system på 

Drammen sykehus i henhold til innrapporterte data til norsk pasientregister (NPR). 

Litteratursøk er gjort i Pubmed og Google scholar. 

Tidsperspektivet per beregnet behandlingsløp settes til 10 år. Grunnen til dette er at en CPAP-

maskin har en vanlig varighet på minst 10 år før den byttes ut. En søvnapnéskinne har en 

holdbarhet på 3-5 år, noe som betyr at de fleste pasienter trenger minst 2, vanligvis 3 skinner 

over en 10-årsperiode. Kirurgisk behandling skal i utgangspunktet vare livet ut. Resultatene 

vil gi mulighet til å analysere behandlingsmetodene opp mot hverandre i forhold til hva som 
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beslaglegges av ressurser på sykehusnivå og hvor hovedandelene av kostnadene plasseres i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Obstruktivt søvnapnésyndrom (OSAS). 

2.1.1 Grunnleggende om tilstanden og potensielle følgetilstander. 

Obstruktivt søvnapnésyndrom (OSAS) er en symptomsammensetning som følge av en rekke 

faktorer, uten enestående utløsende årsak (10). OSAS oppstår ved at bløtvev i svelget, 

hovedsakelig tungeroten, kollapser og skaper en fysisk luftveisblokkering. Dette fører til at 

personen som ligger og sover ikke klarer å trekke luft ned i lungene og det medfører en 

pustestopp (apné). Typisk for obstruktiv søvnapné er at personen hele tiden utfører 

pustebevegelser (utvider brystkassen) i et forsøk på å trekke inn luft, selv om luftveien er 

blokkert. Dersom man da samtidig måler luftstrømmen gjennom nese og svelg vil 

luftstrømmen stå helt stille, og når dette skjer sammenhengende i mer enn 10 sekunder, 

klassifiseres det som en apné. En apné kan hos enkelte pasienter være over et minutt lang, 

men vanligste varighet er 10-20 sekunder. Når luftveien er blokkert, vil kroppen (hjernen) 

iverksette en mikro-oppvåkning for å åpne luftveien igjen. Under en mikro-oppvåkning 

vekkes personen hjernefysiologisk sett, han/hun vil derimot ikke selv registrere at dette skjer, 

men sove videre. (I enkelte tilfeller kan man våkne helt, da spesielt dersom pustestoppen er 

svært lang). I forbindelse med denne mikro-oppvåkningen utsettes kroppen for en fysiologisk 

stressreaksjon, tilsvarende det som skjer når man skremmes eller skvetter kraftig, og den 

såkalte «fight-or-flight»-responsen utløses (12). I forbindelse med en apné opparbeides det et 

økt trykk i brysthulen, noe som medfører økt belastning på hjertet. Det utskilles da også 

hormoner som påvirker blant annet puls, blodtrykk, blodsukker og nyrefunksjon og dette 

medfører nattlige, unaturlige svingninger i disse. Pasientene har derfor økt risiko for utvikling 

av høyt blodtrykk (13, 14). Stressreaksjonene på natten medfører også økt urinproduksjon, 

slik at pasientene våkner og må på toalettet flere ganger per natt. Pasientene opplever dermed 

netter med urolig og avbrutt (fragmentert) søvn. Dette medfører at de ikke får den riktige, 

fysiologiske søvnen kroppen og hjernen trenger for å restituere seg. I normal søvn går man 

gjennom forskjellige søvnstadier og søvnfaser gjennom nattens løp. Det er en normal 

blanding av 4 forskjellige søvnstadier (1-4 grader av lett til dyp søvn) og 3 forskjellige 

søvnfaser (REM-søvn, Non-REM-søvn og dyp søvn). Normal søvn er kjennetegnet av et fast 

mønster med en regelmessig blanding av disse stadiene og fasene (6). Ved OSAS blir derimot 
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søvnen avbrutt gjentatte ganger, noe som gjør at pasientene ikke får den nødvendige og  

fysiologisk riktige blandingen av søvnfaser. Dermed oppstår det vanligste symptomet ved 

OSAS, dagtretthet. Pasientene merker stort sett ikke selv at de har pustestopp om natten, men 

de fleste har i mange år fått bemerket at de snorker svært kraftig. Ektefelle eller partner plages 

ofte av den kraftige snorkelyden, og får dermed ikke sove. De kan således observere 

uregelmessigheter i søvnmønsteret, og legge merke til at det kan gå lang tid mellom hvert 

åndedrag. Et vanlig utsagn er «Du slutter å puste når du sover!». Dette kan oppleves som 

skremmende, og medfører at pasienten blir bedt om å oppsøke lege. Snorking isolert sett er 

svært vanlig, rundt 50 % av voksne snorker jevnlig og snorking er mer vanlig hos menn enn 

hos kvinner (15). Simpel snorking er hovedsakelig et sosialt problem uten helsepåvirkning. 

De fleste pasienter som får påvist OSAS har snorket i mange år, men ved økende alder og 

vektøkning, så øker risikoen for å utvikle OSAS (16). Hoved-andelen av pasientene som får 

påvist OSAS er sykelig overvektige, det vil si at de har en kroppsmasseindeks (KMI) over 30 

(17). Sykelig overvekt (fedme) klassifiseres ved hjelp av KMI. I engelsk litteratur brukes 

uttrykket body-mass-index (BMI). Formel for utregning: KMI = Personens vekt i kilogram / 

personens høyde i meter
2
 (18). Inndeling KMI: 

 

Tabell: Kroppsmasseindeks, fra Folkehelseinstituttet (18) 

I tillegg til snorking med pustestopp og tretthet på dagtid, er vanlige symptomer 

morgenhodepine, tørrhet i munnen om morgenen, økt behov for å gå på toalettet om natten, 

urolig søvn, nattlige svettetokter, konsentrasjonsproblemer, økt irritabilitet, depresjon, 

vektoppgang og nedsatt seksualdrift. Pasienter med OSAS har kjent økt risiko for utvikling av 
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høyt blodtrykk, hjerte-karsykdom, diabetes type 2, tidlig død og slitasjesykdommer (14). 

Hordalandstudien fra 2008 viser at OSAS-pasienter også ofte blir langtidssykemeldt og har 

høy risiko for å bli uføretrygdet (19). Siden høsten 2016 er søvnsykdommer og spesifikt 

obstruktiv søvnapné en del av helsekravene ved utstedelse av førerkort grunnet uskikkethet til 

å føre kjøretøy ved uttalt dagtretthet (20, 21). OSAS har altså store innvirkninger på 

pasientenes funksjon, og i tillegg vil ubehandlet sykdom medføre økt risiko for utvikling av 

alvorlig sykdom og tidligere død. Utredning og behandling av disse pasientene er derfor svært 

viktig og kost-nytte-effekten av behandling er grundig dokumentert (10, 11, 22, 23). 

2.1.2 Utredning og diagnose 

Pasientene blir på bakgrunn av partner eller ektefelles observasjon av pustestopp og 

symptomer på dagtretthet henvist fra fastlege til utredning hos legespesialist. Utredningen 

består i en grundig søvnanamnese (utspørring), undersøkelse av øvre luftveier og i tillegg en 

søvnregistrering. Ut ifra symptomene, avgjør legen hva slags søvnundersøkelse som må 

gjennomføres. Ved mistanke om OSAS, vil en nattlig polygrafi («søvnregistrering») som 

oftest være tilstrekkelig for å kunne stille en diagnose. Pasienten sover en natt med 

søvnregistreringsutstyr, fortrinnsvis hjemme i egen seng, eventuelt på sykehus/hotell dersom 

reiseveien er lang (over 1 time). Dette utstyret måler pustebevegelser, luftstrøm gjennom 

nese/svelg, puls, surstoffmetning i blodet samt posisjon. Regler for utstyr og tolkning av 

resultater følger manual som er fastsatt av den amerikanske søvnforeningen «American 

Academy of Sleep Medicine» (AASM) (24, 25). Inntil nå har det ikke foreligget ikke egne 

retningslinjer for dette i Norge, slik at alle som utreder søvnsykdommer har fulgt manualen til 

AASM. Rett før ferdigstillelsen av denne masteroppgaven ble det for første gang publisert 

egne norske, nasjonale retningslinjer for bruk og tolkning av objektive registreringer ved 

diagnostikk av søvnsykdommer (26). Registreringen kan utvides til en polysomnografi (PSG), 

og i denne målingen blir pasienten også videoovervåket samt at man måler hjerneaktivitet 

med elektroder (EEG). Dette er en mer ressurskrevende test, og som gjøres hovedsakelig der 

man har mistanke om andre søvnforstyrrelser enn obstruktiv søvnapné. De aller fleste 

pasientene får diagnosen ved hjelp av en hjemmebasert polygrafi. Data fra søvnregistreringen 

tolkes av lege eller sykepleier med spesialopplæring innen søvn. Man kan da gjennom natten 

se endringer i de nevnte parametre, og ut ifra dette beregne antallet pustestopp i løpet 

søvntiden. Totalantallet pustestopp deles så på total søvntid i registreringen, og man beregner 

en apné-hypopné-indeks (AHI) som blir avgjørende for pasientens diagnose. Her dukker det 
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opp et nytt begrep: hypopné. Dette er en tilstand der lufteveien ikke er fullstendig blokkert 

som ved en apné, men den er delvis kollapset. Ved en hypopné er luftstrømmen redusert med 

minst 50 % samtidig som man kan måle en reduksjon i surstoffmetning i blodet på 3 %- eller 

4 %-poeng. Scoringen følger reglene fra AASM, og innad i fagmiljøet er man fortsatt ikke 

enige om kriteriene for scoring av hypopneer, derfor kan fall på både 3 % og 4 % benyttes 

(24). I de nye norske anbefalinger for undersøkelse av søvn og søvnforstyrrelser som ble 

publisert i november 2018 anbefales nå grense på 3 % (26). En hypopné har samme 

fysiologiske konsekvens for kroppen, og er derfor sidestilt med en apné. 

2.1.3 Apné-hypopné-indeks (AHI) 

Sammen med pasientens nivå av dagtretthet, er AHI helt avgjørende for diagnosen . Det er 

store variasjoner fra pasient til pasient, og OSAS inndeles etter AHI i 3 grupper (25): 

AHI Dagtretthet Grad av sykdom 

5-15 Lett Lett 

15 > 30 Moderat Moderat 

> 30  Uttalt Alvorlig 

 

Tabell: Gradering av OSAS etter AHI 

Det er altså normal søvn å ha inntil 5 pustestopp per time natten igjennom. Lett OSAS 

(AHI<15) er ikke sikkert forbundet med økt risiko for hjertesykdom eller høyt blodtrykk, slik 

at denne gruppen ikke har behov for behandling, med mindre de er betydelig plaget med 

dagtretthet. Et unntak her er pasienter med ustabil hjertesykdom eller behandlingsresistent 

hypertensjon (høyt blodtrykk), disse anbefales behandling ved AHI > 5. I tillegg anbefales 

behandling etter symptomer, det vil si til pasienter som uttalt plaget med dagtretthet/økt 

søvnighet på dagtid. En stor utfordring er at dagtretthetsbegrepet er vanskelig å skalere. Det 

foreligger mange forskjellige scorings-skjemaer for å forsøke å skalere dagtretthet, og 

foreløpig finnes ikke noe validert skjema hvor dagtrettheten korrelerer med AHI. Innenfor 

søvnforskning er det mest tradisjon for å bruke Epworth sleepiness scale (ESS) (27). Dette er 

et spørreskjema som pasientene fyller ut (vedlegg). Skalaen går fra 0-24, der en score på 11 

eller høyere er definert som hypersomni (økt søvnighet). Denne skalaen er også tatt med i 

Førerkortforskriften, og den benyttes derfor i utstrakt grad som et hjelpemiddel, men den må 
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brukes med varsomhet til å diagnostisere OSAS ettersom AHI korrelerer dårlig med ESS-

score (28). 

 

2.1.4 Behandlingsvalg 

Etter at søvnregistrering er gjort, tolkes resultatet av ansvarlig lege og det avgjøres hvilken 

behandling pasienten kan få etter gjeldene praksis (5). I denne oppgaven forutsettes at 

pasienten er ferdig utredet med korrekt diagnose og sammenligningene foregår fra oppstart av 

behandlingsløpet uavhengig av utredningsløpet i forkant. Vi tilbyr i Norge i all hovedsak 

disse 3 behandlingene for OSAS: 

1. CPAP: En pustemaske tilkoblet en luftkompressor som forhindrer kollaps av øvre 

luftveier under søvn. Dette er førstevalget for alle pasienter.  

 

 

Figur 1: CPAP-maskin 
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2. Søvnapnéskinne: Et tannavstøp som skyver underkjeven frem og dermed motvirker at 

tungeroten synker inn og blokkerer passasjen i svelget: 

 

       

Figur 2: Eksempler på søvnapnéskinner (egne foto) 

 

3. Øvre luftveiskirurgi: Kirurgisk fjerning av store mandler og annet bløtvev i øvre del 

av svelget som øker risiko for luftveisblokkering. 

 

 

Figur 3: Svelg-ganeplastikk 

Hos overvektige er i tillegg vektreduksjon effektiv behandling av OSAS, der man ser at 

reduksjon mot normal vekt (KMI<25) reduserer AHI (29). Hos normalvektige har ikke 

vektreduksjon noen effekt på OSAS. Det finnes andre alternativer innen kirurgisk behandling, 

men dette tilbys i mindre grad hos ellers friske personer. Eksempler på dette er omfattende 

kjevekirurgi og tracheostomi (kirurgisk pustehull i luftrøret på halsen).  
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Figur 4: Tracheostomi 

Generelt skal pasienter med AHI > 30 alltid behandles med CPAP fordi de har dokumentert 

best effekt av dette (30, 31). CPAP har vært førstevalget i mange år og er fortsatt det, men 

etter at søvnapnéskinnen ble tatt inn i det offentlige helsevesen rundt 2014, har antallet økt i 

denne gruppen. I tillegg er det klare utfordringer tilknyttet bruk av CPAP, og brukergraden 

(compliance) er svært varierende (32). Lokale tall fra egen avdeling viser at nær 80 % av 

pasientene bruker maskinen regelmessig. De 20 % som ikke klarer å benytte seg av CPAP må 

således ha et alternativ. Skinnebehandling anbefales i hovedsak til pasienter med moderat 

OSAS, ettersom effekten er svakere ved AHI > 30 og også ved KMI > 35 (33). Skinne er også 

et tilbud til pasienter som selv sterkt ønsker dette (ved AHI < 30), som stiller seg motvillige til 

CPAP eller som ikke klarer å bruke CPAP. Kirurgisk behandling tilbys kun til et fåtall 

pasienter etter nøye seleksjon. Effekten av operasjon avhenger av nøye preoperativ vurdering, 

slik at de riktige pasientene blir operert (34). På Drammen sykehus, som behandler 

majoriteten av pasientene i Vestre Viken HF, mottok 904 nye OSAS-pasienter behandling for 

første gang i 2017. Fordelingen mellom behandlingsmetodene for 2017 fremkommer av 

figuren under:  
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Figur 5: Fordeling av behandlingsmetoder ved Drammen sykehus 2017 

En viktig faktor for beregning av samfunnskostnad knytter seg til fravær fra arbeid, figuren 

under viser aldersfordelingen i pasientgruppen. Figur 6 viser at 79 % av pasientene er i 

arbeidsfør alder og 21 % er pensjonister (> 67 år gamle). Dette er basert på alle nye OSAS-

pasienter ved Drammen sykehus i 2017: 

 

Figur 6: Fordeling OSAS-pasienter til behandling ved Drammen sykehus i 2017 etter alder. 

Av pasienter som ble satt opp til behandling en gjennomsnittlig måned, viser figur 7 

fordelingen gruppert på alvorlighetsgraden for pasienter med sykdommen (tall fra Drammen 

sykehus): 
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Figur 7: Fordeling etter OSAS-alvorlighetsgrad 

Etter vanlige retningslinjer, vil kun pasienter med lett og moderat OSAS være likeverdige 

kandidater for alle tre typer behandling. Det vil si at sammenligningene i denne oppgaven 

berører 55-60 % av pasientene. Pasienter med alvorlig OSAS skal som førstevalg alltid 

forsøke CPAP, men kan likevel tilbys alternativer dersom CPAP ikke tolereres. Pasienter som 

befinner seg i grenseområdet, i praksis ved AHI mellom 30 og 40, kan selekteres og ha god 

effekt av annen behandling enn CPAP. Når pasientene så skal starte opp en behandling, vil 

jeg i dette arbeidet legge til grunn standardisert behandlingsløp som benyttes ved øre-nese-

hals-avdelingen (ØNH) ved Drammen sykehus. De fleste ØNH-avdelinger i Norge har forløp 

som ligner på dette med mindre variasjoner. 

 

2.2 Behandlingsnivå 

I denne oppgaven tar jeg altså utgangspunkt i hvordan behandlingen er organisert ved øre-

nese-hals-avdelingen ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF. De fleste pasienter med 

OSAS i Norge ivaretas innenfor det offentlige helsevesen og da hovedsakelig ved ØNH-

avdelinger, selv om noen pasienter behandles ved lungeavdelinger. Det er et lite marked for 

private aktører, og noen pasienter med privat helseforsikring behandles der. Drammen 

sykehus er eneste sykehus med øre-nese-halsavdeling i Vestre Viken HF. Vestre Viken HF 

skal tilby helsetjenester til pasienter bosatt i hele Buskerud fylke samt kommunene Asker, 

Bærum, Sande, Svelvik og Jevnaker. I Oslo er tilbudet avvikende fra resten av landet ettersom 

Oslo Universitetssykehus (OUS) ikke tilbyr utredning eller behandling for voksne. Helse 

Sørøst RHF har derfor inngått behandlingsavtaler med private aktører som tilbyr tilsvarende 
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det sykehusene ellers i Norge gjør. Jeg har kontakt med de fleste ØNH-avdelingene i landet, 

og stort sett er dette organisert på lignende måter, men mindre variasjoner i behandlingsløp 

forekommer. Vestre Viken HF har et pasientgrunnlag på ca. 493 000 mennesker, og 

helseforetaket har nær 10 % av Norges befolkning i sitt «sørge-for-ansvar».  Tallmaterialet i 

oppgaven stammer fra Vestre Viken HF, Drammen sykehus. 

2.3 Behandlingshjelpemidler 

Både CPAP og søvnapnéskinne er definert som behandlingshjelpemiddel. Kostandene til 

dette skal dekkes av pasientens lokale helseforetak. Før helseforetaksreformen lå dette under 

de kommunale hjelpemiddelsentralene. Nå er dette en egen avdeling på sykehusnivå, lokalt i 

Vestre Viken HF som Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM). Kostander til 

anskaffelse av CPAP og søvnapnéskinne blir derfor teknisk plassert på budsjettet til en annen 

avdeling enn de øvrige sykehuskostandene, men i beregningene her er alt satt sammen under 

«sykehuskostander». 

2.4 Behandlingsforløp med CPAP 

CPAP-behandling er som tidligere påpekt førstevalg og tilbys til ca. 85 % av pasientene. 

Behandlingen består av et behandlingshjelpemiddel som blåser et mildt lufttrykk av romluft 

inn i luftveiene, slik at disse ikke kollapser og blokkeres. Det er en utfordring for alle 

pasienter å venne seg til bruken av et slikt apparat, som skal brukes hver natt resten av livet. 

Derfor innledes behandlingen med en hel kursdag, som starter med at pasientene får foredrag i 

gruppe på 2 x 45 minutter av lege og 1 x 45 minutter sykepleier. Der mottar de informasjon 

om sykdommen, hvorfor det er nødvendig med behandling og de får en grundig gjennomgang 

av det tekniske med maskinen. Deretter får de individuelt tilpasset maske og lærer hvordan de 

skal håndtere og vedlikeholde maskinen. Så reiser de hjem og starter behandlingen. Studier 

viser at god oppfølging er avgjørende for bruken og at den første måneden er en prediktor for 

videre bruk (35). Etter å ha brukt maskinen i ca. en uke kommer de til kontroll hos CPAP-

sykepleier. Deretter er det rutinemessig kontroll igjen hos sykepleier etter 3 måneder og 12 

måneder etter oppstart. Noen pasienter har fått en maske som ikke passer bra nok, og må bytte 

denne. Andre trenger tettere oppfølging med flere kontroller, men de fleste følger 

standardløpet. Vi har ikke tilgjengelige data som viser hvor mange som avviker fra 

standardløpet. Etter 12-månederskontroll avtales ingen flere rutinekontroller og de bes ta 
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kontakt ved behov. Erfaring fra egen avdeling er at en del trenger 1 ekstra kontroll, og noen få 

svært mange kontroller. Over et 10-årsperspektiv regner jeg derfor med 2 ekstra kontroller per 

pasient. Maskinen er holdbar i minst 10-15 år. Masken med tilhørende forbruksmateriell må 

skiftes en gang per år og sendes til pasienten i posten. Pasientene ivaretas i all hovedsak av 

sykepleiere (med spesialkompetanse, men uten formell tilleggsutdannelse). De fleste av disse 

er ansatt som dagarbeidere uten turnusarbeid på poliklinikker og har ikke vakttillegg i sin 

lønn. 

Pasient-compliance (i hvilken grad pasientene gjennomfører behandlingen) er en utfordring i 

behandlingen av OSAS, spesielt med CPAP, men dette tas ikke inn i denne oppgaven. 

Undersøkelse av compliance ved CPAP-bruk er omfattende og er et eget forskningsemne.  De 

om lag 20 % av pasientene som ikke tolererer den behandlingen de starter opp med, vil ofte 

forsøke et annet behandlingsalternativ. 

2.5 Behandlingsforløp med søvnapnéskinne 

Søvnapnéskinne er et alternativ til CPAP for pasienter med lett og moderat søvnapné. Den 

kan tilbys direkte til pasienter med AHI < 30 som er svært negative til å forsøke CPAP. 

Skinnen fungerer ofte svært godt hos slanke pasienter og hos pasienter som hovedsakelig har 

pustestopp i ryggleie. Søvnapnéskinnen tilpasses hos tannlege med spesialopplæring. 

Hovedfunksjonen til skinnen er at den skyver underkjeven frem og løfter tungeroten, dette 

medfører at avstanden til bakre svelgvegg øker og passasjeforholdene i svelget opprettholdes 

uten kollaps. Mange pasienter foretrekker denne fordi den virker enklere å bruke enn CPAP. 

Den kan også lettere tas med på reise og er ikke avhengig av strøm. På Drammen sykehus har 

vi ansatt egen tannlege i 20 % stilling til å ivareta dette. Ved første konsultasjon hos tannlegen 

gjøres tann- og kjeveledds-status og man gjør et avstøp av tannsettet (enten med avstøpsmasse 

eller med 3D-kamera). Skinnen blir produsert utenfor Norge, og pasienten kommer tilbake for 

tannlegekonsultasjon med tilpasning av den individuelle skinnen etter ca. 4 uker. Pasienten 

starter så å bruke den, og kommer så tilbake for justering / kontroll etter nye 4 uker. For å 

kontrollere effekten, må det gjennomføres en søvnregistrering (polygrafi) under bruk av 

søvnapnéskinnen. Dette gjøres etter justeringen og 3-6 måneder etter oppstart. Til slutt 

kommer pasienten til kontroll hos tannlege (eventuelt lege) for vurdering av opplevet effekt 

og målt effekt på søvnregistrering. Dersom alt da fungerer etter intensjonen, avsluttes 

pasienten og han/hun bes ta kontakt når skinnen er utslitt. Som ved CPAP-behandling, trenger 
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en del pasienter ekstra oppfølging, i gjennomsnitt en ekstra kontroll utenom planlagte timer. 

Vanlig varighet på en søvnapnéskinne av god kvalitet er 3-5 år dersom den brukes slik den 

skal. Produsentene gir 3 års garanti mot brekkasje. For mange pasienter vil 2 skinner kunne 

holde i 10 år, men de fleste vil ha fått sin 3. skinne når det har gått 10 år.  Det vil si at 

behandlingsløpet må gjentas minst 2, vanligvis 3 ganger i løpet av en tiårsperiode. Begge 

deler vil derfor bli belyst i beregningene.  

I denne oppgaven brukes ansatt sykehustannlege som eksempel. Noen sykehus velger å 

samarbeide med tannleger utenfor sykehus som da ivaretar tilpasningen og kontrollen. Ved 

Drammen sykehus utlyste man også et anbud for dette, men valgte å ansette tannlege på 

avdelingen. De fleste anbudene vi fikk, ga et tilbud på ca. 10 000 kroner for tilpasning og alle 

kontroller det første året, uten at søvnregistrering med skinne inngikk i tilbudet. Ved 

Akershus universitetssykehus (AHUS) har man etablert denne modellen, og det gjøres en 

egen beregning av dette. 

2.6 Behandlingsforløp ved kirurgisk behandling 

Kirurgisk behandling i svelget for søvnapné tilbys til et fåtall av pasientene. Grunnen til dette 

er usikkerhet knyttet til dokumentert effekt, særlig langtidseffekt (36, 37). Til selekterte 

pasienter med lett til moderat OSAS, det vil si der de anatomiske forholdene utgjør 

muligheter for en forventet effekt, er kirurgisk behandling effektivt (38). I tillegg er operativ 

behandling et alternativ til de pasientene som ikke klarer å tilvenne seg medisinske 

behandlingshjelpemidler. Pasientene må da først undersøkes av en ØNH-kirurg med erfaring 

innen denne type kirurgi. Dette gjøres ved en poliklinisk journalskriving hos operatør 1-2 uker 

før planlagt kirurgi. Ettersom pasienter med OSAS har økt risiko for komplikasjoner etter 

luftveiskirurgi i narkose (39), anbefales ikke dagkirurgisk inngrep, men at pasientene 

innlegges etter operasjonen.  Den vanligste operative prosedyren er Uvulo-Palato-Pharyngo-

Plastikk (UPPP) (se figur 3) og det er kun denne prosedyren som vurderes videre i materialet. 

Dette er en operasjon i narkose, der man fjerner halsmandler, bløtvev ved ganebuene og deler 

av drøvelen (operasjonskode ENC 40). Etter reseksjon sys vevet sammen og strammes opp, 

slik at ikke ganen og øvre del av svelget kollapser under søvn. Enkel fjerning av halsmandler 

(tonsillektomi) alene kan også være effektiv behandling dersom disse er forstørret (40). 

Tungen røres ikke under UPPP-prosedyren, men operasjoner som medfører tungereduksjon 

kan også forsøkes. Dette er forbundet med blødningsfare og risiko for luftveisutfordringer, og 
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gjøres svært sjelden. Vanligvis ligger pasienten inne 1 døgn postoperativt, og kan så reise 

hjem med sykemelding for 14 dager (10 arbeidsdager). Pasienten kan ikke utføre tung fysisk 

aktivitet disse 2 ukene. Enkelte steder gjøres dette dagkirurgisk, men man anbefaler at 

pasienter som har OSAS skal observeres på sykehus første natt etter postoperativt grunnet økt 

risiko for komplikasjoner (41, 42). Operasjonen er forbundet med mye smerte og stort behov 

for smertestillende i etterkant. 4-6 % av pasienter som fjerner mandler får en postoperativ 

blødning som medfører kontakt med sykehus og ev. innleggelse og reoperasjon (43). Ca. 3 

måneder etter operasjonen gjennomføres ny søvnregistrering for å dokumentere effekten av 

operasjonen. Søvnregistreringen gjøres hjemme dersom pasienten har mindre enn 1 time 

reisevei. Det er sykepleier som ivaretar pasienten i forbindelse med dette. Først i etterkant av 

søvnregistreringen, når denne er analysert, kommer pasienten til opererende ØNH-kirurg for 

sluttevaluering. Målet er da at pasientens AHI er minst halvert. 50 % reduksjon i AHI 

karakteriseres som vellykket kirurgi i litteraturen. Etter denne kontrollen er pasienten 

ferdigbehandlet. 
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3 Materiale og metoder 

3.1 Datagrunnlag 

Dette er en kostnadsanalyse som skal se på de samfunnsøkonomiske kostnadene ved 

behandling av OSAS. I tillegg vil det av materialet også komme frem kostnader på 

sykehusnivå. Totalkostnaden er de kostnader som belastes samfunnet, og er altså kostnadene 

både fra sykehus og de som genereres av pasienten i forbindelse med konsultasjonene. 

Aktivitetsdata og epidemiologiske data er hentet ut fra journalsystemet DIPS med 

programmet NIMES og baserer seg på pasientmateriale ved Drammen sykehus for hele 2017. 

Materialet er bearbeidet i Excel. Ellers benyttes befolkningsdata fra Statistisk sentralbyrå 

(SSB). Norske sykehus er delvis finansiert gjennom «Innsatsstyrt Finansiering» (ISF). For 

kostnader tilknyttet prosedyrer/operasjoner på sykehus, benyttes data fra ISF-systemet utgitt 

av Helsedirektoratet (44). Dette gir DRG-poeng, som ved hjelp av datasimulatoren Nimrod 

omregnes til kronebeløp. DRG er forkortelse for diagnoserelaterte grupper som benyttes i 

ISF-systemet. Norske sykehus er finansiert 50 % gjennom ISF-systemet og 50 % gjennom 

rammefinansiering. For diagnosekoder i DRG-systemet benyttes ICD-10-klassifikasjon (45). 

OSAS har diagnosekode G473. Operasjoner og prosedyrer har kode etter NCMP og NCSP 

(Nordic Classification of Medical/Surgical Procedures) (46). 

3.2 Reisetid og befolkning 

For beregning av reiseavstander har jeg benyttet Google Maps, og brukt reiseavstand og tid til 

Drammen sykehus dersom man benytter egen bil. Ved angivelse for reiseavstanden fra hver 

kommune til Drammen sykehus (DS), er det angitt avstand fra tettsted i kommunen med 

lengst avstand til Drammen. For eksempel er avstanden for Bærum kommune beregnet med 

avstand fra Lommedalen og for Hurum kommune fra Filtvet. (Se vedlegg: Kart over region 

Vestre Viken). Jeg har så valgt å benytte reisetid som avgjørende parameter, da dette er mer 

relevant enn avstanden i seg selv. Det er etablert praksis i sykehusvesenet at pasienter som 

skal opereres i narkose og har reisevei på mer enn 60 minutter, gjerne legges inn på sykehus i 

forbindelse med operasjonen, selv om operasjonen kunne vært dagkirurgisk. Dette gjøres av 

pasienthensyn. Det synes derfor naturlig å sette en beregningsterskel på 60 minutter for 

reisevei til konsultasjon. Tabellen under viser reisetidene: 
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Kommune Lengste reisetid  Befolkning  

 fra kommunen pr. 2. kvartal 

 til DS med bil 2018 

 i minutter  

Drammen 15 68932 

Nedre Eiker 16 24984 

Røyken 24 22630 

Asker 24 61289 

Øvre Eiker 26 19026 

Lier 28 26149 

Sande 28 9805 

Svelvik 36 6660 

Bærum 38 126347 

Kongsberg 41 27429 

Modum 42 13943 

Hurum 48 9494 

Hole 48 6862 

Flesberg 61 2707 

Ringerike 63 30380 

Jevnaker 72 6854 

Krødsherad 72 2261 

Sigdal 88 3507 

Rollag 92 1435 

Flå 104 1066 

Nes 132 3333 

Nore og Uvdal 147 2467 

Ål 168 4662 

Gol 175 4576 

Hemsedal 176 2445 

Hol 188 4503 

   

Sum  493746 
 

Tabell: Reiseavstander og befolkning i Vestre Viken HF. 

 

Gjennomsnittlig reisetid er 75 minutter (standardavvik 55 minutter), median reisetid er 55 

minutter. 86 % av befolkningen i Vestre Viken har reisevei til Drammen sykehus som er 

kortere enn 60 minutter (tabell). Det er stor variasjon i regionen hva gjelder folketall. Bærum 

kommune har flest innbyggere med 126 347 innbyggere mens Flå kommune har færrest med 

1066 innbyggere per. 2. kvartal 2018 (47). Kommunene med lengst reisevei har færrest 

innbyggere. For beregning av kostnad av reise med bil benyttes Statens reiseregulativ som i 
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2018 er 3,90 kr. per kilometer. For beregning av kjøreavstand, brukes reisevei i kilometer. Det 

tas utgangspunkt i kommune med reisetid nærmest utregnet gjennomsnittlig reisetid. Dette er 

Lier og Sande kommuner. Begge disse kommunene har reisetid på 28 minutter (som også 

tilsvarer medianen). Lier kommunen har flest innbyggere og velges derfor. Reisestrekning fra 

tettsted i kommunen med lengst reisevei er Sylling. Avstand Sylling-Drammen sykehus er 24 

km en vei og dette brukes videre i beregningene av kostandene til en gjennomsnittspasient. 

 

 

Tabell: Reisetid for 86 % av befolkningen 

 

Som det fremkommer har 86 % av befolkningen gjennomsnittlig reisetid på 31,8 minutter, 

med en median tid på 28 minutter. Reisekostnader for pasienter som av medisinske grunner 

må ha transport til og fra sykehus dekkes av helseforetaket gjennom pasientreiser. Denne 

kostnaden plasseres for øvrig på foretaksnivå og ikke på avdelingsnivå og utgjør en liten del. 

De fleste OSAS-pasienter bruker egen bil og fakturerer ikke helsevesenet for dette. Dermed er 

denne utgiften plassert som samfunnsøkonomisk og ikke på sykehusnivå i mine beregninger. 

Hva med reisetid dersom man benytter kollektiv transport? Kollektiv transport vil redusere 

reisekostnadene for noen, men på den andre siden vil de aller fleste bruke lengre tid. 

Reisetiden øker i gjennomsnitt med 27 minutter dersom alle reiser kollektivt. For dem med 

mindre enn en time reisevei, så øker gjennomsnittlig reisetid med 19 minutter. 
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Kostnadsmessig vil for eksempel en pasient som reiser med tog fra Hønefoss til Drammen 

betale 178 kroner for ordinær billett. Avstanden med bil er 62 km, noe som gir 242 kroner i 

reisegodtgjørelse. Denne forskjellen vurderes til såpass liten, samtidig som reisekostnader 

utgjør en mindre del av det totale kostnadsbildet, slik at kollektiv transport utelates fra videre 

beregninger. 

3.3 Beregning av fravær fra arbeid 

Pasientene må være borte fra arbeid i forbindelse med behandlingen. Fraværskostander 

baserer seg på tanke om tapt produktivitet. Som tidligere vist, er 79 % av OSAS-pasientene i 

arbeidsfør alder. I beregningene legges til grunn at pasientene blir borte fra jobben en halv 

dag for hver polikliniske konsultasjon, ettersom 86 % har kortere reisevei enn en time. I 

forbindelse med kursdag og operasjon blir hele dager beregnet. Kostnadene blir da beregnet 

basert på antall timer pasienten er fraværende sitt arbeid totalt sett over hele 10-årsperioden. 

Her vil det også være noe variasjon. Pasienter med lang reisevei vil ha større grad av fravær, 

men så lenge > 86 % av pasientene reiser kortere enn en time, så legges 0,5 dager fravær til 

grunn for beregningene. Pensjonister og uføretrygdede har ikke kostnadskrevende fravær fra 

jobb, noe som vil bli tatt med i vurderingen og bli beregnet for seg selv senere. 

3.4 Beregning av kostnader til lønn 

Kostnader til lønn for helsepersonell som behandler pasientene beregnes ut ifra 

sykehusansatte. For beregning av timekostnad for lege og tannlege i sykehus, legges til grunn 

tariffestet årslønn for overlege i 2018 på kr. 763000,- + 14 % arbeidsgiveravgift, 4 % 

pensjonsinnskudd og 20 % administrativt påslag. I SSB sine kalkyler regner man et årsverk til 

1950 arbeidstimer per år (48). Dette gir timepris lege/tannlege på kr. 554,-. 

Tilsvarende beregning gjøres for sykepleierkostnad: Årslønn for sykepleier i 2018 er i følge 

Sykepleierforbundet kr. 523 404,-. Det legges til 14 % arbeidsgiveravgift, 4 % 

pensjonsinnskudd samt 20 % administrativt tillegg fordelt på 1950 arbeidstimer per år, noe 

som gir timepris for sykepleier på kr. 380,-.  

Tillegg i lønn for vaktarbeid og turnus utelates fra beregningene, da de ikke har direkte 

tilknytning til behandling av denne type pasienter.  
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Dette gir nok et forsiktig anslag av lønnskostnadene. Arbeiderne bruker ikke alle sine 

arbeidstimer kun til direkte pasientrettet arbeid, og det går regelmessig bort tid til møter, 

rapportering, fagutvikling og annet administrativt arbeid. Således vil timesatsene kunne ligge 

høyere enn beregnet her, men timelønnen blir en lik faktor som bergenes for de forskjellige 

behandlingsalternativene. 

3.5 Støttepersonell 

I beregningen er det ikke satt opp kostnader til støttepersonell, selv om dette er en del av 

behandlingstilbudet. Alle pasientene blir ivaretatt på samme avdeling, slik at det samme 

støttepersonalet i utgangspunktet er ansatt enten man velger den ene eller den andre 

behandlingen. Assistenter til lege eller tannlege vil normalt være sykepleiere som kan utføre 

andre oppgaver internt i avdelingen dersom annen type behandling velges. Men behovet for 

støttepersonell er forskjellig mellom behandlingsalternativene. CPAP-behandlingen trenger 

lite støtte, den utføres av CPAP-sykepleier alene. Søvnapnéskinne krever mer støtte. 

Tannlegen har med seg assistent ved alle konsultasjoner, og disse er det som belyst mange av 

i forhold til de øvrige behandlingene. Kirurgisk behandling krever mye støttepersonell i 

forbindelse med selve operasjonen og den postoperative innleggelsen. Men disse kostnadene 

skal være dekket innenfor ISF-refusjonen og DRG-poengene. Nå er 50 % av sykehusdriften 

finansiert av ramme, slik at øvrige kostnader ligger i avdelingens rammefinansiering. 

Støttepersonell kunne vært tatt med i kostnadene, og det ville økt kostandene ved 

søvnapnéskinnebehandling noe, men jeg har valgt å utelate det. Dersom det hadde vært tatt 

med, ville i størst grad påvirket (og økt) kostandene for behandling med søvnapnéskinne. 
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4 Resultater 

4.1 Generelt om resultatene 

Resultatene er basert på en gjennomsnittspasient i Vestre Viken HF. Det må vektlegges at det 

kan være stor variasjon (heterogenitet) i pasientgruppene både med CPAP og søvnapnéskinne. 

Variasjonen i forhold til antall ekstra konsultasjoner eller kontroller er, etter flere års erfaring 

med OSAS-pasienter, ganske likt i begge gruppene. En mulig årsak til dette er at det later til å 

være en fast andel i befolkningen som har klart behov for ekstra oppfølging og de har dette 

behovet uavhengig av behandlingsmetode. Noen pasienter er svært selvstendige og sikre, 

mens andre må trygges og trenger samme informasjon og instruksjon flere ganger. Vi ser at 

pasienter som har problemer under oppstart av CPAP-behandling trenger ekstra 

konsultasjoner utover standardoppsettet. Vi ser det samme mønsteret hos en del av pasientene 

med søvnapnéskinne. Pasienter som får utført kirurgi vil også ha noe variasjon, men da oftest 

som følge av at det kan tilkomme postoperative komplikasjoner. Hovedproblemet 

postoperativt er smerter, noe som ofte håndteres via telefon. 4-6 % får statistisk sett en 

komplikasjon som medfører kontakt med helsevesenet (43), men dette er såpass lavt at det 

ikke er tatt inn i beregningen her, men det vil bli diskutert. Generelt kan man si at potensialet 

for anvendelsen av resultatene er stort når man legger til grunn en forekomst mellom 8 og 16 

% i befolkningen. Vestre Viken blir med sin geografi og sitt befolkningsmønster et 

representativt utvalg likt mange av helseregionene i Norge. Alle disse faktorene bidrar til at 

datamaterialet som benyttes her egner seg godt for en gjennomsnittsberegning slik det er satt 

opp. 

4.2 Kostnader og ressurser ved CPAP-behandling 

Behandling med CPAP i et 10-årsperspektiv krever jmf. opplysningene gitt i kapittel 2.3 

fagpersonell til hel kursdag samt 5 polikliniske kontroller. Denne behandlingen beslaglegger i 

hovedsak sykepleier. Pasientene må reise 6 ganger til sykehuset og være borte fra arbeid totalt 

3,5 dager. Det må anskaffes 1 stk. CPAP-maskin og denne har holdbarhet på 10-15 år. I 

tillegg må det anskaffes 1 pustemaske med forbruksmateriell hvert år i 10 år. Maskinen koster 

i 2018 2160 kroner i innkjøp, mens en maske med forbruksmateriell koster 500 kroner. Det er 

heterogenitet i pasientgruppen, dvs. at det kan være variasjoner i behovet for ekstra 
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konsultasjoner, men de fleste pasientene vil erfaringsmessig håndteres innen det skisserte 

opplegget. Noen pasienter vil i oppstartfasen forbruke 1-2 ekstra masker grunnet problemer 

med å tilpasse seg bruken. Dette vil øke utgiftene med 500-1000 kroner, og er således en 

mindre variasjon i totalkostnaden. Kostnadene fremkommer av tabellen under. 

 

Kostnader ved behandling med CPAP per pasient i 10 år 

   

faktor Kr. 

Kursdag med tilpasning (15 pasienter) 

 

  

 

Lege 2 timer 

 

0,13 pr. pas  72 

 

Sykepleier 2 stk. full dag 1,07 pr. pas. 407 

Poliklinisk kontroll 

 

3 570 

Ekstra-kontroller 

 

2 380 

Innkjøp CPAP-maskin 

 

1 2160 

Maske med forbruksmateriell (1/år) 10x500 5000 

Mellomsum sykehus     8589 

    

  

Fraværskostnader/pasientkostnader Fraværsdager   

Kursdag + 0,5 dager per kons. 

(5 stk.) 3,5 7644 

Reisekostnader 

  

1123 

Ny maske årlig sendes i posten 

 

1800 

Egenandeler for konsultasjoner 

 

2106 

Sum       21262 

 

Tabell: Kostnader ved CPAP-behandling 
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4.3 Kostnader og ressurser ved søvnapnéskinne 

Det legges til grunn at det er behov for 3 skinner i et 10-årsperspektiv. Behandling med 

søvnapnéskinne i et 10-årsperspektiv krever tilsvarende opplysningene gitt i kapittel 2.4 

fagpersonell til totalt 14 polikliniske kontroller. Til denne behandlingen er det hovedsakelig 

tannlege som beslaglegges. Hver konsultasjon er satt til 30 minutter (0,5 timer). Pasientene 

må reise 14 ganger til sykehuset og være fraværende fra arbeid totalt 7 hele dager. Det må 

anskaffes og tilpasses 3 stk. søvnapnéskinner. Innkjøpspris av en søvnapneskinne er kr. 3300 

for den skinnen som tilpasses for over 90 % av pasientene. Alternativ skinne fra vår andre 

leverandør koster kr. 3050. Kostnad til søvnregistrering settes lik refusjon som ISF-systemet 

gir, det er 0,028 DRG-poeng, noe som tilsvarer 608 kroner. Det forutsettes at pasienten ikke 

trenger ny søvnregistrering ved erstatning av ødelagt eller utslitt skinne. Kostnadene 

fremkommer under av tabellen. 

Kostnader ved behandling med søvnapneskinne i 10 år (3 skinner) 

  

Antall faktor Kr. 

Tannlegetime med avstøp 3 0,5 

 

831 

Tannlegetime tilpasning 3 0,5 

 

831 

Tannlegetime justering 3 0,5 

 

831 

Søvnreg. med skinne (AAFX00) 0,028 DRG 

 

608 

Konsult. etter søvnreg.  1 0,5 

 

277 

Ekstra-kontroller 3 0,5 

 

831 

Innkjøp SA-skinne 3 3300 

 

9900 

Forbruksmateriell avstøp 3 

  

300 

Mellomsum sykehus       14409 

      Fraværskostnad/pasientkostnad Antall 

   0,5 dager per konsultasjon 14 

  

13377 

Reisekostnader 14 

  

2621 

Egenandeler for konsultasjoner 14 

  

4914 

Sum         35321 

  
Tabell: Kostander ved 3 søvnapneskinner på 10 år 
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I et tiårsperspektiv vil kanskje noen pasienter klare seg med 2 skinner. Dersom pasienter 

trenger 2 skinner må han/hun reise 10 ganger til sykehuset og være fraværende totalt 5 dager 

fra arbeid. Kostnadene vil reduseres slik det fremgår av tabellen under. 

Kostnader ved behandling med søvnapneskinne i 10 år (2 skinner) 

  

Antall faktor Kr. 

Tannlegetime med avstøp 2 0,5 

 

554 

Tannlegetime tilpasning 2 0,5 

 

554 

Tannlegetime justering 2 0,5 

 

554 

Søvnreg. m/skinne (AAFX00) 0,028 DRG 

 

608 

Konsult. etter søvnreg. 1 0,5 

 

277 

Ekstra-kontroller 2 0,5 

 

554 

Innkjøp SA-skinne 2 3300 

 

6600 

Forbruksmateriell avstøp 2 

  

200 

Mellomsum sykehus       9901 

      Fraværskostnad/pasientkostnad Antall 

   0,5 dager per konsultasjon 10 

  

10920 

Reisekostnader 10 

  

1872 

Egenandeler for konsultasjoner 10 

  

3510 

Sum         26203 

 

Tabell: Kostander ved 2 søvnapnéskinner på 10 år 

Dersom man regner et gjennomsnitt på 2,5 skinner per pasient, vil sykehuskostanden bli 

12155 kroner og den samfunnsøkonomiske kostnaden 30762 kroner. Dersom garantitiden fra 

produsent legges til grunn, vil de fleste pasienter ha behov for 3 skinner over en 10-

årsperiode. Så de fleste vil uansett ha fått tilpasset sin tredje skinne før det har gått 10 år. Jeg 

vil derfor benytte tallene for 3 skinner i videre beregninger.  

Etablering av tilbud: De fleste ØNH-avdelinger har ansatt oralkirurg eller kjevekirurg i 

deltidsstilling fra før. Således har man allerede et tannlege-kontor på avdelingen som gjerne 

noe ledig kapasitet, slik tilfellet er ved egen avdeling. Dermed er kostnader til investering i 

utstyr ved oppstart vanligvis lave. 

4.4 Kostnader og ressurser ved kirurgisk behandling 

Kirurgisk behandling i svelget tilbys til få, men nøye utvalgte pasienter (38). Operasjonen 

foregår i narkose slik beskrevet i kapittel 2.5. Pasienten må til en poliklinisk time før 
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operasjonen og til en kontrolltime. I tillegg må det gjøres søvnregistrering noen måneder etter 

gjennomført operasjon. Kostnader for operasjonen (UPPP, operasjonskode ENC40 tilknyttet 

diagnose G473 OSAS) med påfølgende et døgns innleggelse i sykehus gir etter ISF-systemet 

0,513 DRG-poeng, noe som tilsvarer 10 458 kroner. Postoperativ søvnregistrering gir det 

samme som poliklinisk søvnregistrering med søvnapnéskinne, altså 0,028 DRG-poeng og 608 

kroner. Pasienten blir sykemeldt i totalt 14 dager, noe som medfører 10 fraværsdager fra 

arbeid. I tillegg kommer 3 polikliniske timer, altså 1,5 dager. Det er ingen spesielle kostander 

forbundet med utstyr, utgifter til generelt kirurgisk utstyr forutsettes innberegnet i DRG-

poengene og rammefinansieringen. Kostnadene fremgår av tabellen: 

 

Kostnader ved operasjon UPPP, operasjonskode ENC40. 

   Antall faktor Kr. 

Preoperativ legetime  1 0,5 277 

Operasjon med innleggelse 1 døgn 1 0,513 10458 

Postoperativ søvnregistrering 1  608 

Postoperativ legetime  1 0,5 277 

Mellomsum sykehus    11620 

      

Fraværskostnader/pasientkostnader Antall Fravær  

Sykemelding 14 dager postop. 14 10 21840 

0,5 dager per konsultasjon  3 1,5 3276 

Reisekostnader  4  749 

Egenandeler for konsultasjoner 3  1053 

Sum     38538 

 
Tabell: Kostnader ved kirurgisk behandling 

 

Operasjonen er som nevnt forbundet med mye smerte og lang sykemeldingsperiode. Innenfor 

sykemeldingsperioden, er det risiko for komplikasjoner. 4-6 % av pasienter som fjerner 

mandler (en del av UPPP-prosedyren) opplever en postoperativ blødning mellom 1. og 14. 

postoperative døgn (43). Dette medfører kontakt med sykehus og ev. innleggelse og 

reoperasjon i lokalbedøvelse eller narkose. 1-2 % må re-opereres for å stanse blødning. DRG-

refusjonen ved diagnosen «T810 Blødning og hematom i som komplikasjon til kirurgisk 

prosedyre» kombinert med prosedyren «EWE00 Reoperasjon for dyp blødning i kjeve, munn, 
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svelg» er 1,356 DRG-poeng, noe som tilsvarer 27 643 kroner. Dette er altså en 

ressurskrevende komplikasjon som påfører samfunnet en betydelig merkostnad. Hvis man 

setter hyppigheten til 5 % (sannsynlighet lik 0,05) gir dette en kostnad på 27 643 x 0,015 = 

415 kroner per pasient, noe som kun utgjør en marginal forskjell i kostnad.   

Det er ikke behov for innkjøp av spesielt utstyr, ved operasjonene benyttes standard 

operasjonsteknisk utstyr som benyttes flere ganger og som kan brukes ved alle former for 

kirurgi. 
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5 Diskusjon 

5.1 Sammenligning av resultater 

For en oversikt er 10-årskostnadene satt opp til direkte sammenligning i tabellen under. 

Kostandene beregnes på sykehusnivå i tillegg til totalkostnaden /samfunnskostnaden (der 

sykehuskostnad inngår): 

  

CPAP 

 

Kirurgi 

3 stk. 

søvnapneskinner 

Delkostnad  

sykehus i kroner 

 

8589 

 

11620 

 

14409 

Totalkostnad for  

samfunnet i kroner 

 

21262 

 

38538 

 

35321 

 

 

Tabell: Sammenligning av kostnader 

 

Beregningene viser at kirurgi er det dyreste alternativet totalt sett, mens søvnapnéskinne er det 

dyreste alternativet på sykehusnivå. CPAP er det klart billigste alternativet for samfunnet og 

på sykehusnivå.  Samfunnskostnad er høyest ved kirurgi, kostnaden øker med 81 % dersom 

man i stedet for CPAP velger behandling med kirurgi. Tilsvarende øker den 66 % dersom 

man velger søvnapnéskinne. Når man ser videre på sykehuskostnadene, så er her 

søvnapnéskinne mest kostnadskrevende, mens CPAP fortsatt er rimeligst. Dersom vi tar 

utgangspunkt i CPAP-behandling ettersom dette er førstevalget, så ser vi at valg av kirurgi i 
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stedet for CPAP øker sykehuskostnadene med 35 % per pasient, mens valg av 

søvnapnéskinne øker kostnadene med 68 % per pasient. Vi kan også se at 40 % av kostnadene 

til CPAP ligger på sykehusnivå, mens dette gjelder 41 % for søvnapnéskinne og kun 30 % for 

kirurgisk behandling.  

5.1.1 Analyse av undergrupper 

Hvis vi analyserer videre hvilke undergrupper som er mest kostnadsdrivende, så er det klare 

forskjeller.  

 
Egenandeler Reise 

Helse-

personell 

 Innkjøp  

utstyr Fravær Sum 

CPAP 2106 1123 1429 8960 7644 21262 

Kirurgi 1053 749 11620 0 25116 38538 

3 skinner 4914 2621 4209 10200 13377 35321 

 

 

Tabell/diagram: Sammenligning kostnadsgrupper 

Vi ser at kirurgisk behandling utpeker seg ved at nær 2/3 av kostnadene er relatert til fraværet 

og nær 1/3 til ressurser på sykehusnivå (helsepersonell). Det er kun mindre kostnader knyttet 

til reise og egenandeler. Kirurgi beslaglegger helsepersonell i størst grad fordi det er 

kostnadsdrivende med operasjon og postoperativ innleggelse. Den lange 
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sykemeldingsperioden etter operasjon belaster samfunnet. Kirurgisk behandling kommer godt 

ut ved innkjøp fordi denne behandlingen ikke medfører innkjøp av spesielt utstyr. Innkjøp av 

utstyr (behandlingshjelpemidler) er høyere og på ganske likt nivå for CPAP og skinner. 

Skinner er klart mest kostbart for pasientene ved at de må dekke betydelig flere egenandeler 

og reise klart flest ganger til sykehuset for behandling. CPAP beslaglegger relativt lite 

kostnader til personellressurser på sykehusnivå, både fordi pasientene ivaretas av sykepleiere i 

stedet for leger eller tannleger, men også fordi disse pasientene trenger færre konsultasjoner. 

5.1.2 Utgifter nå og frem i tid 

Kirurgisk behandling skiller seg ut ved at alle kostnadene ligger samlet helt i starten av et 10-

årsløp og at det ikke skal tilkomme noen kostnader etter dette. Både for CPAP og 

søvnapnéskinne er det faste kostnader enten årlig eller med noen års mellomrom i hele 10-

årsperioden. Innkjøp av ny skinne eller ny maske frem i tid vil medføre prisøkning, mest 

sannsynlig sammenfallende med vanlig konsumprisindeks. Således vil de fremtidige 

kostnadene til både skinne og CPAP ligge høyere enn det som tas med i beregningene her. 

Årlig konsumprisindeks er på 3,1 % per oktober 2018 (fra Statistisk sentralbyrå). Ved 

beregning med renters rente vil for eksempel en CPAP-maske kunne øke fra 500 kroner til 

679 kroner om 10 år. Tilsvarende vil prisen for en søvnapnéskinne kunne være 4478 kroner 

10 år frem i tid. Nå vil innkjøp av alt utstyr foregå via offentlig anbud, slik at det er vanskelig 

å benytte denne indeksen direkte i beregningene her. Samtidig vil takster for reise, 

lønnsutgifter og DRG-poeng øke tilsvarende over 10-årsperioden. Utgiftene er også jevnt 

fordelt utover 10-årsperioden når det gjelder CPAP og søvnapnéskinne. 

5.1.3 Analyse ved behov for kun 2 søvnapnéskinner 

Vi vet at behandlingen for en «skinne-pasient» blir betydelig rimeligere dersom han har fått 

skinner som hver holder 5 år. Hvordan endrer kostnadsbildet seg i forhold til de andre da? 

Dette fremkommer i følgende tabell: 

  

CPAP 

 

Kirurgi 

2 stk. 

søvnapneskinner 

Delkostnad 

sykehus i kroner 

 

8589 

 

11620 

 

9901 

Totalkostnad for  

samfunnet i kroner 

 

21262 

 

38538 

 

26203 
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Tabell/diagram: Analyse ved behov for kun 2 søvnapneskinner 

Vi kan nå se at CPAP fortsatt er rimeligere enn skinne både på sykehusnivå og totalt sett. Men 

på sykehusnivå er kostnadsøkningen da kun på 16 % mot 68 % kostnadsøkning ved behov for 

3 skinner. Kirurgisk behandling er naturligvis fortsatt det mest kostnadsdrivende på begge 

nivå. Her må det igjen legges til at mest sannsynlig har de fleste pasientene fått tilpasset sin 

tredje skinne når 10-årsgrensen passeres. 

5.2 Ny teknologi 

Produsentene av CPAP-maskiner har allerede utviklet og etablert nettbaserte løsninger der 

man kan lese av hvordan CPAP-maskinen til hver enkelt pasient fungerer. Dette er på vei inn 

i norsk helsevesen og vil kunne erstatte planlagte kontroller og avverge ekstra konsultasjoner. 

Man må bruke helsepersonell til å lese av og kontrollere via nettbasert løsning, men 

pasientene kan slippe å reise til behandlingsstedet. Man kan forvente en reduksjon i antall 

konsultasjoner fra 5 til 3 ved at man unngår behov for kontroll etter 12 måneder i tillegg til en 

ekstra kontroll. Beregning etter samme formel som tidligere gir en reduksjon i totalkostnad fra 

21 262 til 17 621, tilsvarende 17 %. Dette kan frigjøre personell til å behandle flere pasienter, 

selv om det fortsatt er uklart hvor mye tid håndtering av pasientdata vil koste for personellet. 

På samme måte har produsenter av søvnapnéskinner utviklet modeller med en elektronisk 

chip i skinnen, som kan måle brukertiden. Effekten kan dog ikke måles med denne. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

CPAP Kirurgi 2 skinner

Delkostnad sykehus

Totalkostand samfunn



32 

 

5.3 Private tilbydere av søvnapnéskinner? 

Endrer kostnadsbildet seg vesentlig dersom man flytter skinne-behandlingen ut fra sykehus? I 

utgangspunktet kan det ligge godt til rette for dette, forutsatt at man etablerer et tett faglig 

samarbeid. Det er fortsatt helseforetaket som skal dekke kostnaden til 

behandlingshjelpemiddelet. Om man gjennomfører behandlingen på sykehuspoliklinikk eller 

hos en praktiserende spesialist, så vil ikke bildet endre seg vesentlig. Antall konsultasjoner 

forventes å forbli det samme. Mange pasienter vil eventuelt kunne få noe kortere reisevei, 

men dette vil sannsynligvis ikke utgjøre store forskjeller gitt at så mange pasienter allerede nå 

har rundt 30 minutter reisevei til sykehuset. En interessant løsning er den de har valgt ved 

AHUS, der søvnapnéskinnene tilpasses utenfor sykehus. Der er det via offentlig anbud avtale 

om en pris på om lag 9000 kroner, inklusive søvnregistrering og nødvendige kontroller det 

første halvåret (personlig meddelelse). Med dette vil sykehuskostnaden endres fra 14 409 

kroner til 27 000 kroner for 3 skinner. De øvrige kostnadene forblir uendret.  

 
Sykehusnivå 

Pasient/ 

fraværskostnad Totalkostnad 

3 skinner sykehus 14409 20912 35321 

3 skinner eksternt 27000 20912 47912 

 

 

Tabell/diagram: Sykehustannlege vs. ekstern tannlege, 3 skinner 
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Differansen er da en økning på 12 591 kroner, omregnet økning i sykehuskostnad på 87 % 

mens den totale samfunnskostnaden øker med 36 %. Man kan ikke forvente at alle tannleger 

skal ha kompetanse til å kunne behandle og følge opp disse pasientene, slik at noe reisevei 

(inntil 30 minutter) må påregnes også i sentrale strøk. Basert på dette materialet, er det således 

verken samfunnsøkonomisk eller sykehusøkonomisk fornuftig å sette tilpasningen av skinne 

ut til eksterne tannleger slik markedet er i 2018. Medisinsk sett kan man også vurdere om 

pasientene tilbys et faglig sterkere tilbud når tannlegen er en fast del av fagmiljøet som 

utreder og tilbyr alle behandlingsalternativene. 

Dersom pasienten klarer seg med 2 skinner, er differansen som under. Det er fortsatt klart i 

favør av sykehustannlege både sykehusøkonomisk og samfunnsøkonomisk, der 

kostnadsøkningen på sykehusnivå er 45 % ved tilpasning av 2 skinner hos ekstern tannlege. 

 
Sykehusnivå 

Pasient/ 

fraværskostnad Totalkostnad 

2 skinner sykehus 9901 16302 26203 

2 skinner eksternt 18000 16302 34302 

 

 

Tabell/diagram: Sykehustannlege vs. ekstern tannlege, 2 skinner 
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5.3.1 Lønnsnivå på sykehustannlege 

En svakhet i disse beregningene ligger i lønnskostnadene til sykehustannlege. Som nevnt i 

kapittel 3.4, så kan lønnsestimatet være noe lavt. Derfor har jeg gjennomført beregninger som 

ser på forholdet ved høyere timesats for sykehustannlege. Selv om man dobler timesatsen til 

1108 kroner/time, så er totalkostnadene fortsatt 23,1 % høyere for 3 skinner og 19,5 % høyere 

for 2 skinner ved tilpasning hos ekstern tannlege. På sykehusnivå øker kostnadene med 50 % 

for ekstern tannlege sammenlignet med sykehustannlege med dobbel timelønn: 

 

Diagram: Kostnader for 3 skinner ved dobbel timelønn sykehuslege 

Mine videre beregninger viser at timelønnen til sykehustannlege må øke til 2500 kroner 

(tilsvarende økning på 450 %) før kostnadene ender på samme nivå som ved tilpasning 

eksternt, både ved 2 og 3 skinner. Hvis man da tar med i totalvurderingen at tannlegen trenger 

en egen tannlegeassistent, så viser tallene at dekning av lønnsutgifter til egen assistent er godt 

innenfor kostnadsøkningen som vil tilkomme ved tilpasning hos ekstern tannlege. 

5.4 Effekt av og komplikasjoner til kirurgi 

I denne oppgaven forutsettes at kun nøye selekterte pasienter blir operert i svelget (38). Disse 

har da forventet god effekt av operativ behandling, og effekten sidestilles med effekt av 

CPAP eller skinne. Det lave antallet som blir operert per 2018 gjenspeiler hvor få det er som 

forventes å ha effekt av operasjon. På begynnelsen av 2000-tallet, var refusjonen for enkle 

snorkeoperasjoner (gane-plastikker i lokalbedøvelse) svært god, noe som medførte at et stort 
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antall pasienter ble operert. Forskning som fulgte opp dette, viste at dette inngrepet har effekt 

på snorking, men svært liten effekt på søvnapné. Denne type operasjoner gjøres derfor ikke 

ved OSAS. 

Operasjonen er som nevnt forbundet med mye smerte og lang sykemeldingsperiode. Innenfor 

sykemeldingsperioden er det løpende risiko for komplikasjoner. Ca. 5 % av pasienter 

opplever som nevnt en postoperativ blødning mellom 1. og 14. postoperative døgn. Dette 

medfører kontakt med sykehus og ev. innleggelse til observasjon. 1-2 % må få gjennomført 

reoperasjon i lokalbedøvelse eller narkose for å stanse livstruende blødning.  

DRG-refusjonen ved diagnosen «T810 Blødning og hematom i som komplikasjon til 

kirurgisk prosedyre» uten tilknyttet kirurgisk prosedyre (= innlagt kun til observasjon) gir 

0,541 DR-poeng, som tilsvarer 11 029 kroner. DRG-refusjonen ved samme diagnose 

kombinert med den kirurgiske prosedyren «EWE00 Reoperasjon for dyp blødning i kjeve, 

munn, svelg» er 1,356 DRG-poeng, noe som tilsvarer 27 643 kroner. Dette er altså en 

ressurskrevende komplikasjon som påfører samfunnet en betydelig merkostnad. Hvis man 

setter hyppigheten for innleggelse til observasjon til 5 % (sannsynlighet lik 0,05) så gir dette 

en kostnad på 11 029 x 0,05 = 551 kroner per pasient. Pris per pasient i forhold til risiko for 

behov for reoperasjon (sannsynlighet 0,015) er 27 643 x 0,015 = 415 kroner. Disse beløpene 

kunne vært tatt med i beregningen, men komplikasjon er ikke en typisk del av et standardløp. 

I tillegg er beløpet svært lavt sett i forhold til totalkostnaden. 

5.5 Sentralisert tilbud 

Behandlingen er per i dag sentralisert. All behandling foregår på spesialavdeling på sykehus. 

Hva med behandling i distriktene? Hvis man desentraliserer behandling, vil dette gjøre at 

pasienter med lang reisevei kostnadsmessig kan sammenlignes med resultatene for 

gjennomsnittspasienten i materialet her. Men hvordan er kostnadene i dette materialet for de 

som bor lang unna? Hvis vi bruker en pasient fra Hemsedal som eksempel, så vil kostnadene 

øke spesielt med tanke på fravær og reisevei. Utgiftene til behandling i sykehuset vil ikke 

endre seg. Som tidligere nevnt dekkes reisekostnader til og fra sykehus også av helseforetaket 

gjennom pasientreiser dersom pasienten har behov for transport av medisinske årsaker. Denne 

kostnaden plasseres på overordnet foretaksnivå og ikke på avdelingsnivå, slik at denne 

utgiften derfor er plassert som samfunnsøkonomisk i mitt materiale. Pasienten fra Hemsedal 
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vil måtte beregne fravær fra arbeid en hel arbeidsdag for hver konsultasjon, og reiseveien øker 

fra 24 km en vei til 198 km en vei.  

Eksempel med pasient fra Hemsedal: 

 
CPAP Kirurgi 3 skinner 

Kostnad sykehus 8589 10458 14409 

Totalkostnad 34865 47263 94453 

 

 

Tabell/diagram: Eksempel med pasient med lang reisevei (Hemsedal) 

Vi kan her se at CPAP fortsatt er det rimeligste alternativet, mens kostnadene til skinne har 

økt betydelig. Kostnadsøkningen for en pasient med lang reisevei sammenlignet med 

gjennomsnittspasienten i Vestre Viken HF er 63 % for CPAP, 23 % for kirurgisk behandling 

og 167 % for søvnapnéskinne. 

5.6 Pensjonister og uføretrygdede 

Jeg har valgt å ta med kostnader tilknyttet fravær fra arbeid, selv om dette kanskje ikke er helt 

innlysende. I Norheimutvalgets rapport «Åpent og rettferdig» fra 2014 har man valgt å ikke ta 

med slike kostnader fordi det favoriserer tiltak mot de som er i jobb versus pensjonister og 

trygdede (som ikke har sykemelding) (49). 21 % av OSAS-pasientene befinner seg i ikke 

arbeidsfør alder. I tillegg er 9,8 % av befolkningen under 67 år uføretrygdet ifølge statistikk 

fra NAV publisert i september 2018 (50). Således vil fraværskostnader ikke være relevant for 
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ca. 30 % av pasientene i denne gruppen. Ettersom fraværet er en avgjørende faktor for 

kostnadene, er det naturlig å se på data uten denne kostnadsgruppen. Dersom man fjerner 

fraværskostnadene ser kostnadstabell og diagram slik ut: 

 
CPAP Kirurgi 3 skinner 

Kostnad sykehus 8589 10458 14409 

Totalkostnad 13618 13423 21943 

 

 

Tabell/diagram: Kostnadsbilde for uføretrygdede og pensjonister 

For denne gruppen ser vi at kirurgi kommer bedre ut og ligger rett under CPAP-kostnaden. 

Men kirurgisk behandling av eldre medfører økt risiko, slik at dette i praksis svært sjelden 

utføres på pasienter over 67 år. Disse pasientene vil nærmest uten unntak bli selektert til ikke-

kirurgisk behandling. Uføre kan ha kompliserende tilstander som også gjør disse mindre egnet 

for kirurgi, men som gruppe vil disse håndteres som pasienter som er i arbeid. Også uten 

fraværskostnader er søvnapnéskinner 61 % mer kostnadskrevende enn CPAP. Jeg mener at 

dette er en kostnad som er klart relevant ettersom over 2/3 av pasientene i gruppen er 

arbeidsføre. 
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5.7 Hva med vektreduksjon? 

Overvektige pasienter er overrepresentert i OSAS-pasientgruppen. Kan pasienter slanke seg 

ut av denne sykdommen? Vektreduksjon vil uten tvil redusere graden av sykdom og AHI, og i 

sjeldne tilfeller kan pasienter bli helt friske av sin OSAS ved å redusere vekten til normalt 

nivå (29, 51). Bariatrisk kirurgi (fedmeoperasjon) kan være effektivt for vektreduksjon hos 

svært overvektige, og dette har også en positiv effekt på søvn generelt (52). Det er flere 

strategier for å oppnå vektreduksjon, hvorav livsstilsendring og bariatrisk kirurgi tilbys i 

økende grad i den vestlige verden, som følge av at forekomsten av fedme i befolkningen øker. 

Enkeltpasienter fra egen praksis har blitt kurert for sin søvnapné når de har kommet ned i 

normalvekt, men de har hatt behov for CPAP i flere år før de klarer å oppnå tilstrekkelig 

vektreduksjon. Livsstilsendring er en forutsetning for å få dette til, noe som strekker seg over 

flere år og involverer kommunale tjenester, fastleger, private aktører og 

spesialisthelsetjenesten i tillegg til et stort krav om egeninnsats fra pasienten. Vektreduksjon 

innebærer også reduser risiko for andre kroniske sykdommer som for eksempel diabetes type 

2 og hjerte-karsykdom, og den samfunnsøkonomiske gevinsten relatert til dette vil være 

meget stor. Dette er et tema som ville sprengt rammene for denne oppgaven. 

 

 

5.8 Sykehusinntekter 

Som avsluttende punkt vil jeg kun belyse sykehusets inntjening. Sykehusinntektene 

gjenspeiler de kostandene som ligger på sykehusnivå. Poliklinisk behandling gir lite refusjon, 

mens innleggelse i forbindelse med behandlingen gir klart mer. Derfor foregår også CPAP-

tilpasning og skinnetilpasning kun poliklinisk. Poliklinisk behandling med CPAP og 

søvnapnéskinne gir identisk inntekt for sykehus, ved at det utløser 0,026 DRG-poeng, noe 

som tilsvarer 530 kroner i refusjon i tillegg til pasientens egenandel. Inntekt ved kirurgisk 

behandling med postoperativ innleggelse er 0,513 DRG-poeng, noe som gir 10 458 kroner. 

Operasjon kan gjøres dagkirurgisk, men fagrådet er at alle OSAS-pasienter bør observeres på 

sykehus første postoperative døgn, særlig dersom de har behov for sterke smertestillende. 

Tabellen under viser hva sykehusene kan «fakturere» per prosedyre: 
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PROSDYRERKODER OG DRG 
  NCMP-KODE 

 
Nivå DRG-poeng Kroner 

GXAV10 CPAP Poliklinisk 0,026 530 

EBGC02 SA-SKINNE Poliklinisk 0,026 530 

ENC40 UPPP Poliklinisk 0,237 4831 

GXAV10 CPAP Innlagt 0,256 5219 

EBGC02 SA-SKINNE Innlagt 0,256 5219 

ENC40 UPPP Innlagt 0,513 10458 
 

Tabell: Sykehusinntekter per prosedyre, poliklinisk eller innlagt pasient 
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6 Konklusjon 

Obstruktiv søvnapné er en svært hyppig forekommende tilstand som har meget god nytte av 

behandling. Mange pasienter har utfordringer med å klare behandlingen, slik at det er 

nødvendig å kunne tilby alternativer i behandlingen. Førstevalget av behandling ved 

obstruktivt søvnapnésyndrom, CPAP, er som forventet den mest økonomisk fornuftige i et 

norsk perspektiv, både på sykehusnivå og samfunnsøkonomisk. Effekten av denne 

behandlingen er også den som har dokumentert best effekt. Alternativene viser seg å være 

mer kostnadskrevende. Det var noe overraskende at søvnapnéskinne skulle være så betydelig 

dyrere enn CPAP-behandling. Når man ser på ressursbruk på sykehusnivå, er det 

overraskende at kirurgisk behandling også er rimeligere enn skinne, men denne gir større 

samfunnsøkonomiske kostnader dersom pasienten er i arbeid. De største kostnadene i 

forbindelse med behandlingen er uansett alternativ de som ligger utenfor sykehus, altså 

relatert til arbeidsfravær og reise. Kostnadene som ligger utenfor sykehus belager seg til 70 % 

for kirurgisk behandling, 59 % for behandling med søvnapnéskinne og 60 % for CPAP-

behandling, der det hovedsakelig er arbeidsfravær og tapt produktivitet som er avgjørende. 

 

Skinnebehandling er 66 % dyrere enn CPAP-behandling på samfunnsøknomisk nivå og 68 % 

dyrere på sykehusnivå. Selv om holdbarheten på en skinne skulle være minst 5 år, så er 

fortsatt 2 skinner 16 % dyrere enn CPAP-behandling totalt sett. Kirurgi er sjelden indisert og 

velges hos svært få. Behandling med søvnapnéskinne er godt etablert, men økonomisk sett 

bør denne behandlingen velges sekundært til CPAP-behandling. Pasientfordelingen fra 2017 

ved Drammen sykehus synes å være fornuftig i forhold til kostnader: 
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Dette er også samsvarende med gjeldende internasjonale retningslinjer. Men det er viktig å 

kunne tilby alle behandlingsalternativene, da begge de største gruppene har pasienter som 

ikke klarer å gjennomføre behandlingen. Resultatene i oppgaven tar hensyn til 

befolkningsmønster og reiseavstander i en stor region, og bør således kunne være til nytte for 

de aller fleste helseregioner og avdelinger som behandler pasienter med OSAS. 

Videreutvikling av moderne, nettbaserte løsninger vil kunne redusere kostandene ved CPAP-

behandling noe. Resultatene viser også at det både samfunnsøkonomisk og 

sykehusøkonomisk er mest fornuftig med tilpasning av søvnapnéskinne på sykehus fremfor 

hos ekstern tannlege, også når dette har vært ute på offentlig anbud. Selv om man øker 

lønnskostnadene til sykehustannlege betraktelig, vil tilpasning på sykehus være klart mer 

økonomisk fornuftig enn tilpasning utenfor sykehus. Særlig dette resultatet bør være av stor 

interesse for alle helseforetak i Norge. Det er i mitt materiale en økning på over 14 000 kroner 

per pasient over en tiårsperiode dersom man velger søvnapnéskinne fremfor CPAP. Tatt i 

betraktning en forekomst på behandlingskrevende OSAS hos nær 10 % av befolkningen, så 

vil en eventuell dreining i behandlingsvalg fra CPAP til søvnapnéskinne medføre betydelig 

effekt på helsebudsjettet både lokalt og dersom man løfter det til nasjonalt nivå. 
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Vedlegg 

Skjema for scoring av søvnighet, Epworth: 
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Kart over Vestre Viken HF: 
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