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Om norske pasienter får til-
gang til ny medisinsk be-
handling, avgjøres av et sys-
tem som kalles Nye metoder. 
Systemet består i at Statens 

legemiddelverk (SLV) lager en analyse av 
hvor mye behandlingen koster i forhold 
til gevinsten man får, Beslutningsforum 
bestemmer om denne prisen er lav nok til 
at norske pasienter kan få tilgang til be-
handlingen og helseforetaket Sykehusinn-
kjøp Legemidler forhandler i etterkant ra-
batter med firmaene som selger behand-
lingen. 

Ordningen er relativt ny og er uheldig 
slik den er i dag. Den er nå foreslått lov-
festet, og dette mener vi er til skade for 
norske pasienter. 

Det er behov for prioritering av våre fel-
les midler. De er ikke ubegrensede, og når 
kostnaden for nye medisinske behandlin-
ger er for stor i forhold til helsegevinsten, 
må man si nei. 

Men, negative avgjørelser kan koste nor-
ske pasienter levetid og livskvalitet, og det 
er derfor viktig at vurderingene er balan-
serte, analysene transparente og mulighe-
ten for revurdering til stede. Slik er det 
ikke i dag. 

Samrøre i byråkratiet
Det er ingen distanse mellom de som skal 
ta avgjørelsene (Beslutningsforum), de som 
skal lage analysene (SLV) og de som skal 
forhandle rabatter med firmaene (Syke-
husinnkjøp). Beslutningsforum består av 
dem som skal betale, det vil si direktørene 
for de fire regionale helseforetakene. SLV 
skal være den nøytrale faginstans som vur-
derer kostnad og nytte av behandling. 

Dette forutsetter avstand til de øvrige 
aktører, men i praksis er det nært samar-
beid mellom de tre aktørene. SLVs meto-
devurderinger utarbeides i samarbeid med 
Sykehusinnkjøp og er i stor grad preget av 
hemmelighold, slik at eksterne ikke kan 
imøtegå vurderingene. Mangelen på av-

stand mellom dem som er mest opptatt av 
pris og de som har ansvar for fag, påvirker 
analysene. 

Ingen ankemulighet
SLVs helseøkonomiske vurderinger møter 
heller ingen motvekt i Beslutningsforum, 
hvor de fire direktørene for de regionale 
helseforetakene er de eneste stemmebe-
rettigede. I tillegg møter Sykehusinnkjøp, 
SLV og Helsedirektoratet. Én brukerrepre-
sentant har også talerett, men er uten hel-
seøkonomisk kompetanse og innsikt i alle 
sykdommer som behandles.

Beslutningsforum har følgelig ikke tid 
eller kompetanse til å gå inn i de kompli-
serte resonnementer som inngår i meto-
devurderingene, og det finnes ingen mot-
vekt til SLVs analyse. Beslutningene i Be-
slutningsforum er endelige – det finnes 
ingen ankemulighet, i motsetning til innen 
offentlig forvaltning for øvrig.

Konservative analyser
SLV har fått kritikk for at de undervurde-
rer helsegevinster og overvurderer kost-
nader, og svarer på generelt grunnlag at 
de beregner usikre helsegevinster konser-
vativt for å være på den sikre siden. Risi-
koen for at noe virker dårligere enn man 
tror, vektes tyngre enn sjansen for at noe 
virker bedre enn det man tror. 

Resultatet av dette er et konsekvent mer 
ufordelaktig kost-nytteestimat enn ved en 
nøytral analyse. Noen ganger er forskjel-
len stor, og resultatet blir et nei til pasien-
tene. Man skulle forventet en nøytral vur-
dering som ville bidratt til et mer rettferdig 
system. 

Manglende faglighet
Nylig ble et medikament som ifølge SLV 
gir 2,3 år ekstra for unge mennesker med 
kreftsykdom, godkjent i Danmark, men 
ikke i Norge. Premissene i den danske ana-
lysen ble endret etter fagfolks innspill, i 
Norge ble de ignorert. 

Danmark har laget 42 faggrupper hvor 
brukere og klinikere deltar. Avgjørelsene 
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tas i grupper med 12 medlemmer med stor 
faglig kompetanse, sammen med brukere. 
I Norge lytter man i liten grad til brukere 
og fagfolk. SLV forespør riktignok kliniske 
eksperter fra ulike faggrupper, men med 
kort vurderingstid, kun SLVs definerte 
spørsmål og liten vekt tillagt fagfolkenes 
synspunkter.

Verdi av et menneskeliv?
Samlet budsjettvirkning er nå et kriterium 
for Beslutningsforum. Med samme kost-
nadseffektivitet kan behandling for en sjel-
den sykdom bli godkjent, mens en vanlig 
sykdom får nei, fordi prisen totalt blir vur-
dert å være for høy. 

Konsekvensen er nei til behandlinger 
SLV har vurdert som kostnadseffektive 
fordi sykdommen er vanlig. Er et mennes-
keliv mindre verdt ved vanligere sykdom?

Manglende kapasitet
I tillegg til samrøre, konservative analyser 
og manglende åpenhet, ankemulighet og 
faglighet, er behandlingstiden et problem. 
Mange saker venter i flere år, og i gjen-
nomsnitt bruker Danmark under halve 
tiden (93 vs. 197 dager). I kreftsykdommer 
er forskjellen større (67 dager i Danmark 
vs. 593 i Norge). I motsetning til i Danmark 
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med sine 42 faggrupper, gjøres dette i Nor-
ge av relativt få personer i SLV. 

Flere firmaer velger nå ikke å søke i Nor-
ge, fordi prosessen er for ressurskrevende 
og sannsynligheten for å få ja for lav. For 
enkelte kreftsykdommer er nå Norge det 
landet i Vest-Europa med dårligst tilgang 
til nye behandlinger. Flere nei åpner for 
et todelt helsevesen, og den viktigste år-
saken er opplevelsen av at Norge ikke til-
byr god nok behandling. 

Manglende evaluering
En prosess som betyr så mye for så mange, 
er lukket for innsyn, uten representasjon 
av de berørte og uten ankemulighet, bør 
man etter noen år evaluere. I Danmark 
evaluerte man sitt system etter to år. I Nor-
ge har det gått seks år, og fortsatt er ingen 
evaluering gjort, selv etter sterk kritikk fra 
en rekke aktører. 

I Stortinget er det flere ganger blitt bedt 
om dette. Nå er det forslag om lovfesting 
uten forutgående evaluering, noe 11 av 12 
instanser var negative til i vårens høring. 
Én instans var positiv: de regionale helse-
foretakene. 

Må ikke lovfestes nå
Våre erfaringer er ikke nødvendigvis 

representative for alle saker Beslutnings-
forum behandler. Det er likevel stor tvil 
om hvor godt dette systemet fungerer og 
hvor godt det følger opp prioriteringsmel-
dingen fra 2016, som vi støtter. Tiden er 
overmoden for å gjøre en grundig evalu-
ering av dette, slik det flere ganger er blitt 
foreslått på Stortinget. Å lovfeste et så luk-
ket og omdiskutert system før dette skjer, 
vil være til skade for norske pasienter. 
 

Fredrik Schjesvold, 
leder, Oslo myelomatosesenter 
og Norsk myelomatosegruppe
Anne Lise Ryell, 
generalsekretær, Kreftforeningen
Jónas Einarsson, CEO Radium-
hospitalets forskningsstiftelse
Steinar Aamdal, professor emeritus, 
Universitetet i Oslo, onkologi
Andreas Stensvold, avdelingssjef, 
Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold
Odd Terje Brustugun, 
overlege i onkologi, 
leder, Norsk lungekreftgruppe
Daniel Heinrich, 
onkolog, leder, Onkologisk forening
Harald Holte, seksjonsleder Lymfom 
og indremedisin, Radiumhospitalet

Når et nei til behand-
ling kan koste norske 
pasienter levetid og 
livskvalitet, bør 
vurderingene være 
balanserte, analysene 
transparente og 
muligheten for 
revurdering til stede, 
mener kronikk- 
forfatterne.
Foto: NTB scanpix  

Nasjonalpark i Østmarka 
 – tilgodeser den friluftslivet?
Sigmund Hågvar kommenterer i 
Aftenposten 2. desember at en 
nasjonalpark vil gi et stort 
positivt bidrag til friluftsinteres-
sene i området. En vesentlig del 
av hans resonnement bygger på 
at man vil få en skjøtselsplan som 
«vil sørge for vedlikehold av stier 
og skiløyper og tynning etter 
behov». Dette er for så vidt 
korrekt. I en nasjonalpark vil det 
være et styringssystem og en 
skjøtselsplan som vil regulere 
slike forhold.

Det Hågvar ikke nevner, er at 
formålet med en nasjonalpark er 
å frede større særegne eller 
representative økosystemer uten 
større, tekniske naturinngrep.

Friluftsliv er en viktig del av 
nasjonalparkene, men slike 
aktiviteter er alltid underordnet 

verneformålet og må alltid vike 
dersom de er i konflikt med 
verneformålet. Det er lett å forstå 
at mennesker ønsker at turområ-
dene deres skal være slik de alltid 
har vært, og at mange derfor 
ønsker seg en verneform som 
tilgodeser friluftsliv. Men 
formålet med nasjonalpark er 
altså et annet, og nasjonalpark 
kan bare fremme friluftsliv i den 
grad det ikke kommer i konflikt 
med verneformålet. 

De egenskapene som oppleves 
som positive for friluftsliv i 
Østmarka, har oppstått sammen 
med et aktivt skogbruk. Det er 
opplagt en feiloppfatning at 
nasjonalparkstatus vil utvikle 
disse kvalitetene ytterligere.
Yngve Holth, Norskog
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Moxnes villeder  
om barnehager
Anne Lindboe, administrerende  
direktør, Private Barnehagers  
Landsforbund (PBL)

B jørnar Moxnes skriver i 
Aftenposten 5. desem-
ber at penger bevilget til 
velferd skal gå til 
velferd, ikke til privat 

berikelse. Spørsmålet han 
konsekvent unngår, er om 
offentlig drift gir mer velferd for 
skattepengene enn privat drift.

Sparer millionbeløp
I Aftenposten villeder Moxnes 
grovt når han hevder at «mange 
av de kommersielle barnehagene 
gir de ansatte dårligere pensjon 
enn hva myndighetene betaler 
dem for».

I hans verden er åpenbart en 
dyr ordning bedre enn en 
billigere ordning, uansett hva du 
får igjen for pengene.

Mer enn 95 prosent av de 
ansatte i private barnehager er 
omfattet av en tariffavtale. PBLs 
pensjonsordninger gir minst like 
gode ytelser til de ansatte som de 
offentlige ordningene gir.

Så er det riktig at private både 
har lavere kostnader og får 

mindre penger enn kommunale 
barnehager til pensjon. Dermed 
sparer det offentlige hvert år et 
milliardbeløp på at private 
barnehager skaffer sine ansatte 
like gode ordninger som kommu-
nene gjør.

Får mer velferd
Private aktører har bidratt til full 
dekning og en sektor som preges 
av mangfold, innovasjon og 
fornøyde foreldre. Derfor er 
heller ikke motstanden mot dem 
så stor som Moxnes ynder å gi 
uttrykk for. Da Ipsos sist vår ba 
folk ta stilling til påstanden 
«Private barnehager som gir 
barna et godt barnehagetilbud og 
som har gode vilkår for sine 
ansatte, bør også kunne tjene 
penger på driften av barneha-
gen», var betydelig flere enige 
enn uenige.

Spørsmålet vi bør stille oss om 
private aktørers rolle i velferden, 
er hva vi får igjen for pengene. I 
vår sektor er svaret åpenbart: 
Mer velferd.


