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SAMFUNNSVERDIEN AV LEGEMIDLER

Har Norge råd til dyre medisiner? 

Dette spørsmålet handler om å treffe bevisste valg. Ønsker vi bruke mer penger på medisiner må vi samtidig være villige til å bruke mindre penger på andre ting. For å foreta en slik avveining må 
vi kartlegge verdien av å bruke mer penger på medisiner og holde denne vurderingen opp mot verdien av å bruke mindre penger på andre tiltak: Vi må med andre ord gjennomføre en 
samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse.

I nytte-kostnadsanalyser vurderes nytten for hele samfunnet ved et tiltak opp mot tiltakets samlede kostnad for samfunnet. Tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom nytten er større 
enn kostnadene. 

Slike analyser skal gjennomføres i forbindelse med større offentlige tiltak og investeringer. Formålet er å sikre effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. For at analysene skal utføres likt fra 
gang til gang og på tvers av sektorer har Finansdepartementet utviklet en metodikk for hvordan nytte- og kostnadsverdier skal beregnes. På bakgrunn av denne metoden beregnes for eksempel 
nytteverdien av fysisk midtdeler i veiprosjekter til 1,12 millioner kroner per friske leveår (målenheten som benyttes i slike analyser) som reddes. Et sikkerhetstiltak i samferdselssektoren er derfor 
samfunnsøkonomisk lønnsomt så lenge kostnaden per friske leveår som reddes ikke overstiger 1,12 millioner kroner.

Det finnes ingen tilsvarende terskelverdi for medisiner (eller andre tiltak i helsesektoren), men nye medisiner som innføres har typisk hatt en maksimal kostnad rundt 600 000 til 800 000 kroner 
per friske leveår, selv om det også finnes unntak. For disse medisinene får man dermed en samfunnsøkonomisk gevinst mellom 400 000 og 600 000 kroner per friske leveår. Legger vi 
Finansdepartementets veileder til grunn også for helsesektoren, tilsier dette at vi burde ta oss råd til flere nye medisiner enn vi gjør i dag.

Problemet er at innføringen av nye medisiner ikke systematisk måles opp mot andre offentlige investeringer. Vurderingene av nye medisiner bygger ikke på nytte-kostnadsanalyser. I stedet 
benyttes pris per friske leveår bare til å sammenlikne kostnadseffektiviteten av ulike medisiner for samme sykdom. Man ser normalt hverken på kostnadseffektivitet relativt til medisiner for 
andre sykdomsformer, eller alternativer til medisinsk behandling som for eksempel fysisk aktivitet.

Videre gjøres det heller ikke systematisk rede for indirekte (eksterne) virkninger for samfunnet. Slike effekter kan trekke i både positiv og negativ retning. For eksempel kan nye medisiner gi 
besparelser i helsevesenet ved å redusere behovet for behandling ved sykehus eller å gjøre behandlingen mindre arbeidsintensiv. Samtidig kan økt medisinbruk for eksempel øke risikoen for 
feilmedisinering ved hjemmebehandling. Uten fullstendige nytte-kostnadsanalyser, som tar høyde for indirekte virkninger, får vi ikke vurdert den totale verdien nye medisiner skaper for 
samfunnet. Vi får derfor ikke sammenliknet verdien av å bruke en ekstra krone på medisiner med verdien av å bruke en ekstra krone på vei eller tiltak i andre samfunnssektorer. 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er selvfølgelig ikke det eneste prioriteringshensynet i et samfunn, men man bør som et minimum synliggjøre hva man går glipp av dersom man ikke tar seg råd 
til dyrere medisiner. På Helseindustrikonferansen vil Menon Economics presentere en del internasjonale analyser av legemidler hvor flere av de effektene man utelater å måle i Norge, er med. 
Målet er å bidra til et nytt perspektiv på hva man tenker om kostnader og nytte knyttet til legemidler og spørsmålet om vi har råd!
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1. Kort historisk tilbakeblikk



Kort historisk tilbakeblikk
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• I denne delen av rapporten ser vi på hvordan utviklingen har vært fram til i dag.

• Siden 1500-tallet har framskritt innen legemidler og legemiddelteknologi bidratt 
til en enorm økning i velferd. Mesteparten av denne endringen har funnet sted i 
løpet av 1900-tallet.

• Sykdommer som tidligere har vært en dødsdom er i dag enkle å kontrollere 
takket være nye metoder fra legemiddelindustrien

• Samtidig er helseproblemer og sykdom fortsatt en av verdens største 
utfordringer. Sykdommer som kreft og hjerte- og karsykdommer koster 
verdenssamfunnet dyrt. 

• Det trengs fortsatt mer forskning og nye legemidler for å lette disse kostnadene.

1. HISTORISK BLIKK PÅ UTVIKLINGEN



Moderne legevitenskap endret forventet levealder fundamentalt
Forventet levealder 1500-tallet til i dag
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Fra siste halvdel av 1800-tallet 
begynner den moderne 

legevitenskapen å ta grep

• I 1900 døde 18 prosent av alle guttebarn før sin 
første fødselsdag

• I dag må vi opp til 62 år for å nå en kumulativ 
dødsrate på 18 prosent
(Kilde: Murphy og Topel, 2006)*

*Murphy, K.M. and R.H. Topel. 2006. The Value of Health and Longevity. Journal of Political Economy 114(4)(August): 871–904.



30-tallet: 
Vaksine for 

kikhoste 

1. HISTORISK BLIKK PÅ UTVIKLINGEN
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1921: Vaksine 
mot difteri og 
tuberkulose

1908: Kloring 
av vann

1940: 
Penicillin

1955: 
Poliovaksine

1963: vaksine 
mot meslinger

1963: vaksine mot 
Meningokokk 1995: Vaksine 

mot hepatitt A1985: 
Influensavaksine

1987: AZT 
(HIV-behandling)40- og 50-tallet: 

Cellegiftbehandling

1935: Første bruk 
av antibiotika 

(Sulfapreparater)

Økningen i forventet levealder på 1900-tallet har en verdi på 
1,2 millioner dollar per person i dagens befolkning

Økningen i fra 1970 til 2000 er beregnet å skape verdier 
tilsvarende 3 200 milliarder dollar per år i USA  
(Kilde: Murphy og Topel, 2006)*

30-tallet: Vaksine mot 
kikhoste og gulfeber

Legemidler har spilt en sentral rolle 
i utviklingen

Kilder: Murphy, K.M. and R.H. Topel. 2006. The Value of Health and Longevity. Journal of Political Economy 114(4)(August): 871–904, 
http://www.hamiltonproject.org/charts/deaths_from_major_infectious_disease/ 



Legemidler har redusert dødelighetsratene betydelig 

Forventet levealder på 1900-tallet
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Dødlighet ved infeksjonssykdommer Forventet levealder Norge Forventet levealder USA

96 % 
reduksjon

62 % økning

Mens forventet levealder har økt med om lag 62 % 
har dødeligheten falt med om lag 96 % i snitt.

Kilder: http://www.hamiltonproject.org/charts/deaths_from_major_infectious_disease/, forventet levealder for Norge er hentet fra SSB 



Økt forståelse for sykdommer og sykdomsløp gjør at flere overlever 
Eksempel: «Blodkreft»
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1. HISTORISK BLIKK PÅ UTVIKLINGEN
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• Klassifisert som 
«blodsykdom»

• Leukemi

• Lymfom

• Kronisk leukemi

• Akutt leukemi

• Pre-leukemi

• Indolent lymfom

• Aggressiv lymfom

• Rundt 40 unike varianter av leukemi

• Rundt 50 unike varianter av lymfom

• Over 230 legemidler for kreft i blodet under 
utvikling i Europa

• Dette åpner for personlig medisinering 

Femårig overlevelsesrate

for kronisk lymfatisk

leukemi har økt til 70 %

Femårig overlevelsesrate

for Hodgkins lymfom har

økt til 80 %

Kilder: PhRMA 2015 Value of Personalized Medicine, PharmaProjects, Cancer Survival in Europe Eurocare 5 Database 2000-2007. 



Vi har kommet langt. Men sykdom har fortsatt en enorm samfunnskostnad
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Dødsfall fordelt på dødsårsaker for personer i alder 0-64 år. Tall for 
Norge i 2012. Kilde: SSB

1. HISTORISK BLIKK PÅ UTVIKLINGEN

Helserelatert
75 %

Ulykker
10 %

Selvmord 7 %

Ukjent/annet 6 %

Avhengighet/overdose 2 %

Drap/overfall 0,4 %

Tre fjerdedeler av dødsfall i Norge for 
alle inntil 65 år kan relateres til 

sykdom
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Økonomisk tap fra verdens 15 mest vanlige dødsårsaker, i 2008.
(Verdi av tapte DALY i milliarder NOK) 
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4 245

5 045

Meslinger

Malaria

Tuberkelose

Diarésykdommer

Levercirrhose

Nedre luftveisinfeksjoner

Selvmord

Svangerskap

HIV/AIDS

Kronisk obstruktiv lungesykdom

Trafikkulykker

Diabetes

Cerebrovaskulære sykdommer

Hjertesykdom

Kreft

Sykdomsrelatert

Andre dødsårsaker

Kilde: The global economic cost of cancer, American Cancer Society 2008: 
http://www.cancer.org/aboutus/globalhealth/global-economic-cost-of-cancer-report

• Ifølge en rapport fra American Cancer Society var den globale kostnaden 
som følge av de 15 største dødsårsakene i verden på om lag 19 000 
milliarder kroner i 2008. Dette tilsvarer 5,5 % av verdens BNP.

• Tallene er regnet ut basert på WHO sin statistikk over globale 
dødsårsaker og angir verdien av tapte DALY (disability adjusted life-
years). DALY er et mål på den samlede sykdomsbyrden. Det inkluderer 
både antall leveår som går tapt som følge av sykdommen og antall 
leveår tapt som følge av redusert livskvalitet ved sykdom. Begrepet er 
svært likt QUALY-begrepet som er mer vanlig brukt i norske studier.

• Figuren til høyre viser hvordan kostnadene fordelte seg på de mest 
vanlige dødsårsakene i 2008. Kreft og hjertesykdommer er de desidert 
mest kostbare sykdommene. Til sammen står de for om lag halvparten av 
de samlede kostnadene fra de 15 vanligste dødsårsakene.

• Legg også merke til at kun to av dødsårsakene ikke kan relateres til 
sykdom. 

Vi har kommet langt. Men sykdom har fortsatt en enorm samfunnskostnad
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De 15 sykdommer og skader som forårsaker størst helsetap i Norge i 2013 og endring fra 
1990 til 2013. Kilde: Folkehelseinstituttet (Figur hentet fra Forskningsbarometeret 2016)

1. HISTORISK BLIKK PÅ UTVIKLINGEN

• Folkehelseinstituttet har regnet ut hvilke 
sykdommer og skader som gir størst 
helsetap for Norge

• Tallene er målt i antall tapte leveår og 
helsetap (DALY)

• Legge merke til at ikke-dødelige tilstander 
som nakke- og ryggsmerter, Alzheimers og 
psykiske lidelser kommer høyt opp og at 
disse har hatt en økning siden 1990-tallet

• Dette kommer av at reduksjoner i 
«livskvalitet»

• Nye metoder må derfor ta sikte på å øke 
«levelighet» så vel som å redusere 
dødelighet

Vi har kommet langt. Men sykdom har fortsatt en enorm samfunnskostnad
Tall for Norge



Negative prognoser framover
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Antall dødsfall fra de ti (forventet) vanligste dødsårsaker i 2030 for 
hele verden samlet. Basert på WHO sine prognoser.  

1. HISTORISK BLIKK PÅ UTVIKLINGEN

Figuren viser forventet utvikling i antall dødsfall (på 
verdensbasis) av de ti dødeligste sykdommene i verden. 

Basert på estimater gjort av WHO. Må tolkes med forsiktighet: 

• en betraktning om hvilken retning vi kan forvente gitt 
dagens situasjon heller enn et reelt estimat på utviklingen

Dette viser at det kommer til å være et fortsatt behov for 
forskning og utvikling av nye og innovative metoder framover

0 5 000 000 10 000 000

Lower respiratory infections

Respiratory infections

Chronic obstructive pulmonary disease

Unintentional injuries

Infectious and parasitic diseases

Respiratory diseases

Injuries

Stroke

Ischaemic heart disease

Cancer

2030 (WHO prognose) 2012 (WHO estimert)



Men nye framskritt 
ligger i horisonten…
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• Over 7000 legemidler er i utvikling 
blant legemiddelselskaper verden over

• Det satses sterkest på sykdommer der 
det er høyt behov for nye og mer 
effektive metoder:

• Kreft

• Nevrologiske sykdommer

• Infeksjonssykdommer

• Immunologiske sykdommer

Antall metoder under utvikling verden over 

Kilde: Health Advances analysis; Adis R&D Insight Database.
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2. Hvordan skaper nye legemidler verdier i samfunnet?



Hvordan skaper nye legemidler verdier for samfunnet?
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I denne delen av rapporten tar vi for oss hvordan introduksjon 
av legemidler skaper verdier for samfunnet. 

For å kunne si noe om dette må vi se på effekten for ulike 
aktørgrupper:

• Pasienten selv og hans pårørende, arbeidsgiver etc.

• Helsevesenet

• Legemiddelindustrien

Hensikten med denne delen av rapporten er å tegne et 
innledende bilde av hvorfor legemidler er viktig for samfunnet. 
Vi tar for oss effektene for hver enkelt aktør og eksemplifiserer 
med empiriske studier for å illustrere omfanget av de ulike 
effektene.

I neste del av rapporten tar vi for oss hvordan disse ulike 
effektene kan systematiseres i et samfunnsøkonomisk 
rammeverk.

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?



Hva er samfunnsverdien av å frambringe et (nytt) legemiddel?
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2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?

Pasient

Helsevesen

Primært tre kilder til verdier for 
samfunnet  

Legemiddelindustrien



Hva er verdien tilknyttet pasienten ved innføring av en ny metode?
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2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?

Direkte verdi for pasient
• Økt forventet levetid
• Økt livskvalitet (bedret fremkommelighet etc.)
• Økt jobbdeltakelse
• Bedret selvfølelse/selvbilde

Verdi for pårørende
• Ressursmessig besparende

• Mindre tid brukt på 
omsorg og tilrettelegging

• Økt jobbdeltakelse
• Emosjonell trygghet/forsikring

Verdi for arbeidsgiver
• Færre sykedager
• Bedre ytelse hos den syke
• Besparelser tilknyttet 

anskaffelse av vikariat etc.

Verdi for samfunn
• Økt verdiskaping som følge av økt yrkesdeltakelse
• Større arbeidsstyrke
• Høyere skatteinntekter
• Lavere sosialutgifter
• Økt konsum
• Forsikring for ikke-syke å vite at det finnes en «kur»
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2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?

Fra 2000 – 2009 økte levealderen i 30 
OECD-land med 1,74 år.

Om lag tre fjerdedeler av denne 
økningen kan tilskrives tilgangen på nye 
og innovative legemidler

• Studien er grundig og kontrollerer 
for en rekke øvrige faktorer: 
landspesifikke effekter, 
inntektsvariasjon, arbeidsledighet, 
utdanningsnivå, offentlige 
helsebudsjetter, vaksineringspolicy 
mm.

76,0

74,3

73 %

27 %

Nye legemidlers 
bidrag

2000

Økt forv. levealder 1,74 år

2009Annet

Legemidler fortsetter å øke forventet levealder 

Kilde: Lichtenberg, F (2014): “Pharmaceutical innovation and longevity growth in 30 developing and high-
income countries, 2000–2009”, Health Policy Technol. 3 (2014) 36–58]



Dødeligheten av en rekke «vanlige» sykdommer er 

kraftig redusert siden 50-tallet

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?
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Kreft

Diabetes

Slag

Lungebetennelse og influensa

Hjertesykdommer
Kreft er imidlertid et 
tiltagende problem:
• Relativt mer dødelig
• Lav absolutt nedgang

Svært kostbart for 
samfunnet

Kilde: http://valueofinnovation.org/power-of-innovation/#ref2, basert på Centers for Disease Control and Prevention and National Center for Health Statistics. National Vital Statistics System. 2011.



-15%

Norge

Legemidler har økt sjansen for at pasienter overlever
Eksempel: redusert dødelighet ved kreft siste 20 år
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2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?

Australia

-21%

Canada

-22%

Mexico

-17%

Japan

-15%

USA

-24%

EU

-21%

• Figuren viser nedgangen i dødelighetsrate ved kreft 
mellom 1991 og 2011 for utvalgte land. 

• Nye metoder har bidratt til å redusere risikoen for død 
ved kreft verden over. 

• Fra 1991 til 2011 har dødelighetsraten ved kreft i Norge 
falt med 15 %.  

• Av de med kreftdiagnose vil 2 av 3 overleve i minst 5 år.

Kilder: WHO Mortality Database, PhRMA 2016 Prescription Medicines: Costs in Context



2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?

Murphy og Topel (2006)*: 

• Én prosent varig reduksjon i dødelighet ved kreft 
har en verdi på nesten 500 milliarder dollar for 
dagens og framtidige generasjoner

• En effektiv kur for kreft (hvis mulig) verdsettes til 
nær 50 000 milliarder dollar (studien er gjort for 
USA)
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Takket være nye legemidler er HIV/AIDS nå en 
kontrollerbar sykdom – ikke en dødsdom

P A G E 2 4

Aldersjustert dødsrate per 100 000 (ASDR) for HIV/Aids

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?
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Legemidler bidrar til at folk kommer raskere tilbake i jobb

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?

Nye metoder for kreftbehandling har ført til at andelen som kommer tilbake til jobb 
etter en kreftdiagnose har økt til over 75 %

Frankrike Nederland Japan

82 % av kvinner med 
brystkreft returnerer til

jobb etter et 
sykefravær på 11 

måneder (median)

83 % med hode- og
nakkerelatert kreft
returnerer til jobb. 

Flesteparten etter kun 
6 måneders behandling

81 % av
kreftpasientene

returnerer til jobb
innen 12 måneder

Kilder: Amir Z, and Brocky J., Cancer Survivorship and employment, Occupational Medicine 2009;59:373–377, 
Endo et al., Returning to work after sick leave due to cancer: a 365-day cohort study of Japanese cancer survivors , J Cancer Surviv. 2016 Apr;10(2):320-9, 
Fantoni et al, Factors related to return to work by women with breast cancer in Northern France, J Occup Rehabil. 2010 Mar;20(1):49-58, 
Verdonck-de Leeuw, Employment and return to work in head and neck cancer survivors, Oral Oncol. 2010 Jan;46(1):56-60



Forsikringsverdien av nye legemidler er betydelig 
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En ny behandlingsform for en gitt sykdom skaper verdi også for 
alle som ikke er rammet av sykdommen. 

• Dette kommer av at man forsikres om at det finnes en 
effektiv behandling dersom man selv skulle bli rammet. 

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?

1Lakdawalla, Malani og Reif (2015), The Insurance Value of Medical Innovation. Darius Lakdawalla, Anup Malani og Julian Reif. NBER Working Paper No. 21015. March 2015.

En studie fra 20151 viser at forsikringsverdien av 
behandlingen er høyere for samfunnet som helhet enn for 
pasientene som mottar behandlingen. 

• Forskerne beregner at forsikringsverdien av medisinsk 
innovasjon gir en merverdi på 166 % over 
konsumentoverskuddet.



Verdier for 
legemiddelindustrien

P A G E 2 7

• Gir avkastning for utviklerne og leverandører i verdikjeden

• Dette gir videre insentiver til å utvikle nye metoder 

• Gir økt sysselsetting og dermed økt verdiskaping 

• En sterk nasjonal legemiddelindustri bidrar til at Norge 
kaprer en større andel av markedet for legemidler og 
sådan øker verdikapringen

• Dette gir økte skatteinntekter til staten gjennom 
bedriftsbeskatningen

• Legemiddelindustrien bidrar med verdifull forskning som 
kan få viktige konsekvenser i beslektede næringsliv

• Såkalte «spillover-effekter», klyngeeffekter og 
ringvirkninger

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?



Legemiddelindustrien 
skaper verdier for Norge

P A G E 2 8

• Legemiddelindustrien bidrar med om lag 6 
milliarder kroner i verdiskaping og sysselsetter 
4000 personer

• Siden 2004 har verdiskapingen økt med over 52 
prosent

• Samtidig har sysselsettingen har vært konstant

• Dette tyder på at det har vært en kraftig 
produktivitetsvekst i bransjen

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?
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Legemiddelindustrien 
skaper verdier for Norge

P A G E 2 9

Verdiskaping og sysselsetting fordelt på
utvikling og produksjon

• Utviklingsleddet står for den største 
verdiskapingen

• Produksjonsleddet står for den største 
sysselsettingen

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?
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Gevinstrealisering for 
helsevesenet

P A G E 3 0

• Gjennom å bedre helsetilstanden til pasienten 
bidrar legemidlene til å 

i) redusere antallet pasienter til behandling og 

ii) redusere behandlingstiden for pasienter ellers

• Teknologiske løsninger kan bidra til å effektivisere 
behandlingsprosessen og redusere ressursbruken i 
helsevesenet. 

• Samlet bidrar effektivitetseffektene som følge av 
legemidler til at vi får et bedre overordnet 
helsetilbud. 

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?



Eksempel:
«Pilly» - automatisk pillekontroll reduserer behovet for omsorgspersonell

P A G E 3 1

• Hjelper pasienter til å ta riktig medisin til rett tid

• Mindre behov for omsorgspersonell som tidligere har 
måttet assistere og kontrollere 

• Gjør at helsevesenet kan øke prioriteringen på andre 
områder uten å øke ressursinnsatsen. Dermed en direkte 
produktivitetseffekt for helsevesenet

• Økt brukeropplevelse (nytte) for pasienten:

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?



2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?

● Innovasjon var forbundet med reduserte 
sykehusinnleggelser. Økning i antallet legemidler 
som ble kommersialisert for en sykdom reduserte 
antallet sykehusdager 8 år senere, i hovedsak på 
grunn av utskrivelser.

● Antall sykehusdager ville vært 12 % høyere i 2009 
og kostnaden ville vært 112 dollar høyere per 
liggedøgn uten denne effekten. 

Kilde: Lichtenberg, F.R. and Pettersson, B., 2014. The impact of pharmaceutical innovation on longevity and medical expenditure in Sweden, 1997–2010: evidence from longitudinal, disease-level 
data. Economics of Innovation and New Technology, 23(3), pp.239-273.

Studie fra Sverige: 
Nye legemidler reduserer antall liggedøgn
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Nye legemidler for hjerte- og karsykdommer gir 
færre sykehusinnleggelser

Kostnad per capita ved behandling med nye legemidler (blå søyle) og besparelser per 
capita som følge av færre innleggelser på sykehus (oransje søyle)

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?

Nye legemidler for hjerte- og karsykdommer 
førte til direkte besparelser i form av færre 
innleggelser på sykehus i perioden 1995-2004

• Studien er gjort for 20 OECD-land 
der Norge er inkludert

Utgiftene (per capita) for sykehusene ville vært 
70 % høyere i 2003 dersom det ikke hadde vært 
innført nye legemidler for behandling av hjerte-
og karsykdommer i perioden 1995-2003.
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Kilde: Preaud et al., Annual public health and economic benefits of seasonal influenza vaccination: a European estimate, BMC Public Health 2014, 14:813



Legemidler bidrar til å avlaste helsevesenet ved å redusere behov for behandling

Ifølge en studie fra Storbritannia vil en behandling som reduserer utbruddet av demens med fem år 
avlaste helsevesenet ved at

• Over 650 000 færre personer får demens

• Det trengs 550 000 færre omsorgspersonell

• Kostnadene knyttet til demens (behandling og omsorg) reduseres med 36 % 
(over 21 milliarder pund)

2. HVORDAN SKAPER NYE LEGEMIDLER VERDIER I SAMFUNNET?

En studie om behandling av Parkinsons sykdom fra Tyskland viser at landet vi spare 

• 22 milliarder euro fram mot 2040 dersom utviklingen av en ny legemiddel stopper sykdommens 
progresjon totalt

• 4 milliarder euro dersom legemiddelet senker progresjonen med 20 %

Kilder: Alzheimer’s Research UK 2014 Defeat dementia policy report. S. Johnson 2012. Economic value of slowing Parkinson’s Disease in Germany: Modeling progression through Hoehn and Yahr Stages 



S A M F U N N SV E R D I E N  AV  L E G E M I D L E R
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3. Hvordan måles verdiene av legemidler i et samfunnsøkonomisk rammeverk



Hvordan måles verdiene i et samfunnsøkonomisk rammeverk?

P A G E 3 6

I denne delen av rapporten snur vi blikket mot hvordan verdiene som skapes av 
legemidler kan settes inn i et samfunnsøkonomisk modellrammeverk. Dette er 
avgjørende dersom man skal kunne gjøre riktige prioriteringer for samfunnet som 
helhet. 

Vi er opptatt av prioriteringer på to plan: Innad i helsebudsjettet og mellom 
helsesektoren og andre sektorer. 

Primært er det to spørsmål vi skal diskutere:

1. Er det en grense for hvor mye vi skal bruke på helse sett opp mot andre 
sektorer/behov i samfunnet? (inkl. avveiningen mellom privat og offentlig 
konsum.) Hvor går grensen?

2. Blir nytten (og kostnadene) knyttet til nye legemidler vurdert på samme måte 
som andre offentlige investeringer?

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?



Oppsummering av hovedpunkter

P A G E 3 7

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

• Det er et skille mellom det metodiske rammeverket som benyttes for samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i helsesektoren 
og andre sektorer.

• For innføring av nye legemidler benyttes ofte såkalt kostnad-per-QALY analyser. Disse egner seg kun for sammenstilling av tiltak
med samme måleenhet på nyttesiden og kan derfor ikke benyttes for å for eksempel sammenlikne innføringen av en ny 
kreftmedisin med et sikkerhetstiltak i veisektoren.

• Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser foreslår at verdien av å redde et statistisk liv settes til 30 
millioner kroner. Helsedirektoratet har regnet om dette til om lag 1,12 millioner kroner per kvalitetsjusterte leveår (QALY).
Denne terskelen brukes konsekvent i nytte-kostnadsanalyser i veisektoren.

• Det finnes ingen operasjonell terskelverdi for innføring av nye legemidler i helsesektoren, men nye legemidler som innføres har 
typisk hatt en kostnad rundt 600 til 800 tusen kroner per friske leveår. 

• Det innebærer en samfunnsøkonomisk gevinst mellom 400 og 600 tusen kroner per friske leveår som oppnås.

• Fra et samfunnsøkonomisk ståsted tilsier dette at man burde investere mer i nye legemidler.
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3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Bruken av kostnad-per-QALY analyser gjør at tiltak i 
helsesektoren, som for eksempel innføringen av nye 
legemidler, ikke lar seg sammenlikne med tiltak i 
andre sektorer. 

Metoderammeverket for verdsettingen av 
helseeffekter er inkonsistent mellom sektorer. For 
eksempel har man en verdsetting av QALY i 
veisektoren på 1,12 millioner. Inkonsistens kan føre 
til feilallokering av budsjettene.

1

2
Dermed er det to hovedproblemer 
med dagens praksis

Oppsummering av hovedpunkter



Hvordan måles verdiene i et samfunnsøkonomisk rammeverk?

P A G E 3 9

Behandlingens produksjonskostnad

• Med produksjonskostnad menes de ressursene som 
kreves for å gjennomføre behandlingen

• I hovedsak arbeidskraft og realkapital

• Dette er knappe ressurser som kunne vært brukt til 
andre formål og det er denne alternative anvendelsen 
som reflekterer kostnader i samfunnsøkonomiske 
analyser

Betalingsvilligheten

• Med betalingsvilligheten menes den samlede verdien 
behandlingen gir.

• Med andre ord: den positive effekten behandlingen har for 
alle berørte aktører (pasient, arbeidsgiver, samfunn, 
helsevesen, legemiddelindustrien etc.).

Hva er eksterne virkninger (når staten er 
beslutningstager)?
• Må være en positiv (eller negativ) verdi som ikke var en del av 

beslutningsgrunnlaget. Forskjell på privat og statlig 
beslutningstager.

• Kunnskapsutvikling i Norge og andre land som følge av at 
private aktører velger å utvikle nye legemidler

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Samfunnsøkonomisk verdi
Betalingsvillighet for 

behandling
Behandlingens 

«produksjonskostnad»
Eksterne virkninger= - +

Betalingsvillighet for behandling

Eksterne virkninger

Behandlingens «produksjonskostnad»



Den samfunnsøkonomiske verdien av legemidler

P A G E 4 0

Alternativkostnad og prioritering basert på kostnadseffektivitet:

• I samfunnsøkonomisk teori antas det at betalingsvilligheten for mer av et gode 

blir lavere jo mer man har av godet fra før av.

• For helse betyr denne antakelsen at samfunnets betalingsvillighet for mer 
helse blir lavere jo mer helse man allerede har «kjøpt».

• For å sikre størst mulig samfunnsøkonomisk verdi er det derfor viktig å «først» 

kjøpe de behandlingene og legemidlene med lavest pris per kvalitetsjustert 

leveår.*

• Effekten av et legemiddel måles typisk i antall kvalitetsjusterte leveår som kan 

reddes ved å bruke legemiddelet.

• Produksjonskostnaden for et legemiddel måles typisk som innkjøpskostnaden.

• Kostnadseffektiviteten basert på de to målene over kan man utrykke som det 

som omtales som et legemiddels kostnadseffektivitet – prisen per kvalitetsjustert 

leveår

• Den samfunnsøkonomiske verdien øker når man innfører legemidler med 
kostnadseffektivitet som er lavere enn betalingsvilligheten – legemidler som 
koster mindre per kvalitetsjusterte leveår enn det samfunnet maksimalt er 
villig til å betale.

• Den samfunnsøkonomiske verdien er uendret når et legemiddel med en 
kostnadseffektivitet som er lik betalingsvilligheten tas i bruk.

• Den samfunnsøkonomiske verdien faller når man innfører et legemiddel med 
en kostnadseffektivitet som er høyere enn det samfunnet maksimalt er villig 
til å  betale.

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

* Forbehold: Dette er kun ment som et illustrativt eksempel. I virkeligheten finnes det flere 
målsetninger for innføring av nye legemidler enn maksimert samfunnsøkonomisk verdi

I resten av denne rapporten vil vi gå gjennom hvordan prioriteringer kan gjøres 
innenfor gitte budsjetter for å sikre størst mulig samfunnsøkonomisk verdi. 

1. Vi vil først drøfte hvordan prioriteringer innad i helsesektoren bør gjøres.
2. Deretter vil vi se på hvordan prioriteringer mellom sektorer bør utføres.
3. Avslutningsvis vil vi drøfte mulige samfunnsøkonomiske konsekvenser av 

at man ikke utfører nytte-kostnadsanalyser av nye legemidler.

- Uten lik verdsetting av liv og helse i alle sektorer kan man ikke sikre effektiv 
ressursutnyttelse

Så lenge vi verdsetter effekten av nye legemidler høyere enn 
produksjonskostnaden skaper nye legemidler økt samfunnsøkonomisk 
overskudd



Prioriteringer innad i helsebudsjettet
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• Prioritering: For et gitt helsebudsjett må noe prioriteres ned når noe annet 
prioriteres opp. Bruker man mer penger på et nytt legemiddel må man bruke 
mindre penger på andre behandlinger.

• «Mest helse»: For å få mest mulig ut av et gitt budsjett må pengene brukes der 
effekten er størst.* Man starter med de behandlingene som gir flest 
kvalitetsjusterte leveår per krone og fortsetter til budsjettet er brukt opp. Den 
«siste» behandlingen man setter i gang med er altså mindre effektiv enn den 
«første».

• Eksempel: Nye kreftmedisiner bør prioriteres så lenge helsegevinsten per krone er 
høyere enn for den minst effektive behandlingen som tilbys av helsevesenet. Om 
man prioriterer slike legemidler, og kutter ut de minst effektive behandlingene, vil 
vi få «mer helse» ut av det begrensede budsjettet. 

De kreftmedisinene som gir en lavere helsegevinst per krone enn den minst 
effektive behandlingen i helsevesenet, er for dyre. Om man innfører slike 
legemidler vil helsetapet av at andre områder nedprioriteres være større enn 
gevinsten av at kreft prioriteres opp.

• Spørsmål: Hvor mye koster den minst effektive behandlingen som tilbys per friske 
leveår? (Hva er verdien på ? i figuren?) Hvor mye helse må vi få per krone brukt på 
nye kreftmedisiner for at de bør innføres?

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Optimal prioritering 
for gitt budsjett

Budsjett for kreftbehandling

Mer penger til øvrig behandlingMer penger til kreftbehandling

«For dyre» 
kreftmedisiner for et 
gitt helsebudsjettet

N
ytte i fo

rm
 av an

tall 
kvalitetsju

sterte leveår  (Q
A

LY)

Totalt budsjett for legemidler (kr)

Budsjett for øvrig behandling

?

* Forbehold: I virkeligheten er det andre kriterier enn mest helse per krone som inngår i 
prioriteringen (blant annet alvorlighetsgrad og nytte)



Marginalnytte
fra kreftmedisiner

Råd til å prioritere 
flere kreftmedisiner

Totalt budsjett for legemidler(kr)

Budsjett for kreftbehandling

Prioriteringer innad i helsebudsjettet
Hva skjer når budsjettet økes?
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• Budsjettøkning: Økt budsjett gjør at vi får råd til flere og dyrere 
behandlinger.  Samtidig vil den «siste» behandlingen gi mindre helse per 
krone etter en budsjettøkning. Dette betyr at prioriteringsterskelen* for 
kroner per kvalitetsjusterte leveår faller. Jo mer penger vi bruker på helse 
jo mindre effekt får vi av å bruke enda mer penger. 

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Optimal prioritering 
for gitt budsjett

Budsjett for øvrig behandling

Budsjettøkning

* Forbehold: Dette er kun ment som et illustrativt eksempel. I virkeligheten er det andre kriterier enn 
mest helse per krone som inngår i prioriteringen ( blant annet alvorlighetsgrad og nytte)

Marginalnytte
fra alle andre legemidler

Sentralt spørsmål: Hvor stort bør helsebudsjettet være? 
Hvordan bør det prioriteres mellom helse og andre sektorer?



Prioriteringer innad i et statsbudsjett
Er det en optimal allokering mellom sektorer? 

P A G E 4 3

Optimal budsjettallokering:

• En samfunnsøkonomisk optimal budsjettallokering krever at statens knappe ressurser 
brukes slik at samlet nytte maksimeres.

• For at dette skal være tilfellet må nytteeffekter verdsettes likt uavhengig av i hvilken 
sektor nytten skapes.

• Figuren til høyre viser budsjettprioritering  mellom sektorer i samfunnet.

• Den blå linjen viser samfunnsnytten (i kr) av tiltak i helsesektoren. Den er fallende 
fordi man får mindre helse per krone jo mer man bruker på helse.

• Den gule linjen viser samfunnsnytten (i kr) for tiltak i andre sektorer der verdsetting 
av liv inngår. 

• Eksempel: Prioritering mellom en ny kreftmedisin og midtdeler på en utsatt 
veistrekning. En fysisk midtdeler kan redde liv i veisektoren på samme måte som et 
legemiddel kan redde liv i helsesektoren. Helseeffekten som oppnås må verdsettes likt i 
begge sektorer for at vi skal kunne gjøre riktige budsjettprioriteringer mellom disse 
tiltakene.

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Marginalnytte av 
sikkerhetstiltak i andre 
sektorer

Marginalnytte av 
tiltak i helsesektoren 
(eks. legemidler)

Sam
let n

ytte fo
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fu
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n
et

Statsbudsjett (kr)

Samfunnsøkonomisk  optimal budsjettering

Helsebudsjett Øvrig budsjett

Mer penger til helse Mer penger til andre formål

Samfunnsøkonomisk optimal budsjettering krever at 
nytteeffekter verdsettes likt uavhengig av i hvilken 
sektor nytten skapes 

Budsjettet må deles slik at samfunnet får like mye nytte av en ekstra krone i 
helsesektoren som i andre sektorer. 

Hvis dette  ikke er tilfellet bør det overføres penger til den sektoren hvor man får 
mer nytte av en ekstra krone.



Men fungerer det å øke helsebudsjettet?

Kan vi forvente noen målbar effekt ved mer penger til nye legemidler?

- Ja, empirien tyder på at dette er tilfellet.

P A G E 4 4

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?



Studie viser at større budsjett gir økt helseeffekt for Norge

P A G E 4 5

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

En studie fra 2013 vurderer helseeffekten 
av økt helsebudsjett i totalt 14 land, 
deriblant Norge

• Tidsrom: 1996-2006

Studien finner at det er en signifikant 
sammenheng mellom økt helsebudsjett og 
unngåelig dødelighet

• Unngåelig dødelighet («Avoidable
mortality») er definert som dødsfall 
fra tilstander som ikke skal 
forekomme i nærvær av et tidsriktig 
og effektivt helsevesen

Kilde: Heijink, R., Koolman, X. and Westert, G.P., 2013. Spending more money, saving more lives? The relationship between 
avoidable mortality and healthcare spending in 14 countries. The European Journal of Health Economics, 14(3), pp.527-538.
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Studien viser at Norge har hatt den høyeste økningen i 
helsebudsjetter over perioden – gjennomsnittlig 6 % årlig.

Samtidig ser vi at Norge er et av landene som ligger over 
gjennomsnittet når det gjelder unngåelig dødelighet.

Sammen med Frankrike er Norge også over gjennomsnittet når 
det gjelder helsebudsjettenes kostnadseffektivitet.

• Det innebærer at man i Norge får mer effekt per ekstra 
krone enn de øvrige landene i studien.

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Kilde: Heijink, R., Koolman, X. and Westert, G.P., 2013. Spending more money, saving more lives? The relationship between 
avoidable mortality and healthcare spending in 14 countries. The European Journal of Health Economics, 14(3), pp.527-538.

Gjennomsnittlig årlig vekst i helsebudsjett og unngåelig dødelighet

Studie viser at større budsjett gir økt helseeffekt for Norge (forts.)

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Det er altså stort potensiale dersom budsjettet økes. Spørsmålet blir 
dermed om vi har allokert riktig mellom helsesektoren og andre sektorer?



Prioriteringer innad i et statsbudsjett
Er det en optimal allokering mellom sektorer? 
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• Nytte-kostnadsanalyser: Finansdepartementet har utviklet en metodikk for å 
beregne nytte- og kostnadsverdier av offentlige tiltak. I slike analyser skal verdier 
fastsettes likt uavhengig av sektor. 

• Verdi av liv og helse: Finansdepartementet har fastsatt verdien av et (statistisk) liv til 
30 millioner 2012-kroner. Fra denne verdsettelsen følger det at et kvalitetsjustert 
leveår er verdsatt til 1,12 millioner 2012-kroner. 

• Denne verdsettelsesfaktoren brukes for eksempel for å beregne nytteverdien av 
sikkerhetstiltak i samferdselsprosjekter. Hvert friske leveår som reddes av et tiltak 
tilegnes en verdi på 1,12 millioner kroner. 

• Konsistent vurdering: For å vurdere tiltak i helsesektoren opp mot tiltak i andre 
sektorer må kvalitetsjusterte leveår verdsettes til 1,12 millioner kroner i 
helsesektoren også. Med lik verdsetting vil slike vurderinger danne grunnlaget for en 
samfunnsøkonomisk optimal ressursbruk og optimal budsjettering mellom sektorer. 

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Marginalnytte av 
sikkerhetstiltak el. i 
andre sektorer

Marginalnytte av tiltak i 
helsesektoren (eks. 
legemidler)

Sam
let n

ytte fo
r sam

fu
n

n
et

Statsbudsjett (kr)

Samfunnsøkonomisk  optimal budsjettering

Helsebudsjett Øvrig budsjett

1 Helsedirektoratets notat til Statens vegvesen datert 29.01.2014: «Innspill til ny oppdatering av reduserte helsekostnader for gående og syklende, samt konsistensvurderinger av verdsetting av 
liv og helse anvendt i ulike sammenhenger i Statens vegvesens Håndbok 140»

- Lik verdsetting gir samfunnsøkonomisk optimal allokering

Problemstilling: Er dette tilfellet i dag? Er verdsettelsen av kvalitetsjusterte leveår i 
helseøkonomiske analyser konsistent med verdsettelsen i andre sektorer?



Hvordan gjøres samfunnsøkonomiske analyser i 

helsesektoren annerledes enn i andre sektorer, og hva er 

konsekvensene av dette?
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3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?
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Rammeverkene for samfunnsøkonomiske analyser

NOU 2012: 16 – Samfunnsøkonomiske analyser

• Finansdepartementets metoderammeverk for utføring av samfunnsøkonomiske analyser

• «Den økonomiske verdien av et statistisk liv (VSL) foreslås satt til 30 mill. 2012-kroner. Det anbefales at denne benyttes for alle 
sektorer […]». - s. 159

• Dette brukes konsekvent i nytte-kostnadsanalyser i for eksempel veisektoren

• Slår fast at det i prinsippet bør fastsettes tilsvarende terskelverdier for andre mål, som QALY som brukes i helsesektoren. 

• «Utvalget mener imidlertid at det faglige grunnlaget […] per i dag ikke er tilstrekkelig til å anbefale sektorovergripende 
standardverdier for […] QALY». s. 159

• 30 millioner kroner for et statistisk liv er oversatt av Helsedirektoratet til 1,12 millioner kroner per QALY som reddes1. Dette brukes 
konsekvent i nytte-kostnadsanalyser i veisektoren.

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Veileder for Økonomisk evaluering av helsetiltak

• Utarbeidet av Helsedirektoratet. 

• Anbefaler bruk av kostnad-effektivitetsanalyser (CUA) for helsetiltak fremfor nytte-kostnadsanalyser (CBA). Denne typer analyser kan 
kun brukes til å vurdere tiltak som kan måles i samme nytteenhet. I helsesektoren er dette kvalitetsjusterte leveår (QALY).

• «Kostnad-per-QALY analyse (CUA) er den anbefalte analysemetoden i standardanalysen. CUA er den analysemetoden som i størst 
grad anvendes i helsesektoren». – s. 18-19 

• Kostnad-per-QALY analyser kan ikke benyttes til å sammenlikne samfunnsverdien mot andre sektorer der nytteeffekten måles i noe 
annet en QALY. Egner seg derfor kun for prioritering innad i helsevesenet.

1 Helsedirektoratets notat til Statens Vegvesen datert 29.01.2014: «Innspill til ny oppdatering av reduserte helsekostnader for gående og syklende, samt konsistensvurderinger av verdsetting av 
liv og helse anvendt i ulike sammenhenger i Statens vegvesens Håndbok 140»
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• Problemet med optimal budsjettallokering oppstår dersom kvalitetsjusterte leveår 
verdsettes ulikt i helsesektoren relativt til andre sektorer. 

• Figuren:

• Den røde linjen i figuren til høyre viser situasjonen dersom man benytter en lavere 
verdsettelse av kvalitetsjusterte leveår for legemidler relativt til tiltak i andre 
sektorer. 

• En slik inkonsistens vil føre til at legemidler som er samfunnsøkonomisk lønnsomme 
ikke vil innføres. Dette resulterer i et samfunnsøkonomisk tap, illustrert ved arealet 
av den røde trekanten i figuren. Helsebudsjettet blir da gitt ved punkt B som betyr en 
underallokering av ressurser til helsesektoren i forhold til hva som er 
samfunnsøkonomisk optimalt. 

• Vi får også et samfunnsøkonomisk tap dersom situasjonen er motsatt - benytter man 
en høyere verdsetting av kvalitetsjusterte leveår i helsesektoren relativt til andre 
sektorer. Dette er illustrert ved den grønne linjen og den grønne trekanten. Dette gir 
tilpasning i punkt C.

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Sikkerhetstiltak el. 
i andre sektorer

Tiltak i 
helsesektoren 
(eks. legemidler)

Sam
let n

ytte fo
r sam

fu
n

n
et

Statsbudsjett (kr)

Samfunnsøkonomisk 
optimal budsjettering

Samfunns-
økonomisk tap

For lite 
helse

For mye
helse

AB C
Underallokering til 

helsesektoren
Overallokering til 
helsesektoren

Prioriteringer innad i et statsbudsjett
Er det en optimal allokering mellom sektorer? 

Spørsmål: Hva er den faktiske situasjonen? Befinner vi oss i punkt A, B 
eller C?

Forbehold: I figuren har vi latt den gule linjen ligge fast. Det er imidlertid viktig å presisere at problematikken også er gyldig for andre sektorer. Videre er det ikke gitt at målet på 1,12 millioner kroner per QALY er 
samfunnsøkonomisk optimalt. Dette kan være satt for høyt eller for lavt i forhold til hva som vil gi samfunnsøkonomisk optimal allokering mellom sektorer. Dette er kun ment som en illustrasjon.
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• I samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser bør nytteeffekter (som QALY) 
verdsettes likt på tvers av sektorer. Ifølge Finansdepartementets veileder for 
samfunnsøkonomiske analyser innebærer dette en verdi på 1,12 millioner 
kroner per QALY.

• For helsesektoren er det derimot ikke normal praksis å benytte nytte-
kostnadsanalyser for innføring av nye legemidler (se slide 49). I stedet brukes 
såkalte kostnads-effektivitetsanalyser (kostnad-per-QALY analyser):

• Vurderer kun relativ kostnad ved ulike tiltak som har samme nyttemål –
for eksempel QALY. 

• Slike analyser sikrer effektiv allokering innenfor helsebudsjettet, men 
stiller ikke krav til verdsetting av nyttesiden (QALY) slik som i 
standardiserte nytte-kostnadsanalyser.

• Man kan derfor ikke være sikker på om man bruker en verdsetting av 
helseeffekter som er konsistent med vurderingene som gjøres i andre 
sektorer.

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Sikkerhetstiltak el. 
i andre sektorer

Tiltak i 
helsesektoren 
(eks. legemidler)

Sam
let n

ytte fo
r sam

fu
n

n
et

Statsbudsjett (kr)

Samfunnsøkonomisk 
optimal budsjettering

Samfunns-
økonomisk tap

For lite 
helse

For mye
helse

AB C
Underallokering til 

helsesektoren
Overallokering til 
helsesektoren

Prioriteringer innad i et statsbudsjett (forts.)

Det er reell risiko for at vi bruker for lite eller for mye på helse, altså at vi 
befinner oss i punkt B eller C i figuren.
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3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

Det korte svaret: nei

• Det finnes ingen fastsatt terskelverdi for verdsetting av QALY i 
vurderingen av nye legemidler.

• Allikevel ser vi tendenser til at det snakkes om operasjonelle 
terskelverdier i praksis:

«Når prisen passerer 700.000 per kvalitetsjusterte leveår, så 
begynner vi å skjerpe oss, men vi har vedtatt priser over det»

- Lars Vorland, leder i Beslutningsforum (VG 29.12.2015)

«Dette kan være et tema for drøfting i prioriteringsrådet. Jeg 
kan antyde at et aktuelt spenn i dag vil kunne være i 
størrelsesorden 300.000-800.000 kroner».

- Bjørn-Inge Larsen, daværende Helsedirektør (Dagens medisin 04.11.2012)

Finnes det en terskelverdi for QALY i helsesektoren?



Finnes det en terskelverdi for QALY i helsesektoren? (forts.)
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• Figuren til høyre viser kostnaden per kvalitetsjustert leveår for 
kreftmedisiner som både har fått ja og nei fra Beslutningsforum. 

• I et notat til Prioriteringsutvalget viser Helsedirektoratet til at 
kostnaden av å frembringe et ekstra kvalitetsjustert leveår i det 
norske helsevesenet kan ligge rundt 200 000 kroner.

• I en forskningspublikasjon fra 2013 ble kostnaden av å redde et ekstra 
leveår i det norske helsevesenet beregnet til å ligge rundt 300-400 
tusen kroner (35 til 50 tusen USD).1

3. HVORDAN MÅLES VERDIENE I ET SAMFUNNSØKONOMISK RAMMEVERK?

• Man har innført legemidler med en kostnad på over 1,12 millioner 
kroner (Dagens medisin 23.04.2015).

• Dette viser at man ikke følger et strengt prioriteringsregime 
utelukkende basert på kostnadseffektivitet - andre hensyn tas også 
når man beslutter om en medisin skal tilbys eller ikke.

• At andre hensyn er viktige er allikevel ikke et argument mot å 
benytte en konsistent verdsetting av kvalitetsjusterte leveår og 
utføre nytte-kostnadsanalyser av nye legemidler.

1 Heijink, R., Koolman, X. and Westert, G.P., 2013. Spending more money, saving more lives? The relationship between avoidable mortality and healthcare spending in 14 countries.
The European Journal of Health Economics, 14(3), pp.527-538.

En kostnad per kvalitetsjusterte leveår langt under betalingsvilligheten på 
1,12 millioner kroner indikerer at helsebudsjettet burde økes.2

2 Samtidig er det viktig å presisere at dersom den faktiske prisen per kvalitetsjusterte leveår ligger rundt disse nivåene vil 
innføring av legemidler med høyere pris per kvalitetsjusterte leveår, innenfor et gitt helsebudsjett, føre til redusert total
helse. Det samfunnsøkonomiske overskuddet vil reduseres. Slike medisiner kan allikevel være ønskelige på grunn av andre 
prioriteringshensyn.


