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Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for muligheten til å komme med høringsinnspill.

Veilederen omhandler tiltak som er rettet mot friske befolkningsgrupper, og der beslutnings-grunnlaget skal baseres på 
analyser med et samfunnsperspektiv. Vi ser at en mer gjennomgående verdsetting av liv og helse kan bidra til økt 
bevissthet om, og gjøre det enklere å prioritere helse på linje med eks. samferdsel og forsvar. Spesielt med tanke på 
utredninger av effekter på folkehelsen kan dette være gunstig. Samtidig har vi noen betenkninger til veilederens innhold 
og innretning. Våre kommentarer er særlig knyttet til: 

at samfunnsøkonomiske gevinster må omfatte mer enn kroner og øre•
å måle verdien på et menneskeliv er etisk og praktisk problematisk •
veilederens form og anvendbarhet •

Samfunnsøkonomiske gevinster må omfatte mer enn kroner og øre
Vi har forståelse for at veilederen bygger på tilstøtende dokumenter, og at det er ønskelig å gjøre veilederen så kort 
som mulig. I vårt syn er imidlertid veilederen for kort. Veilederen bygger på premisset at det skal gjøres 
samfunnsøkonomiske beregninger av helsegevinster/helsetap. Vi mener likevel at det er noen områder som i større 
grad bør problematiseres og diskuteres:

Er det faktisk slik at alt kan kostnadsberegnes? Riktignok beskriver veilederen tilfeller der faktorer ikke skal eller bør 
kostnadsberegnes, men er det ikke slik at en så omfattende modell kan gi inntrykk av at alle viktige faktorer skal 
kostnadsberegnes – det er bare myke verdier og etikk som ikke kan det?

QALY (kvalitetsjusterte leveår) er en objektiv beregning av en subjektiv opplevelse. Det nevnes i veilederen at en kan 
stille spørsmålstegn ved om «en QALY alltid er en QALY» uavhengig av pasientgruppe. Veilederen sier at pga. 
pragmatisme  likestilles alle QALY. Likevel er det flere steder nevnt at det er satt ulik VSL (Verdi av statistisk liv) til 
voksne og barn. På s. 26 i dokumentet blir det slått fast at av pragmatiske årsaker er det rimelig å ikke beregne ulik 
QALY for barn og voksne. 

Det fremstår for NSF som at modellen i store trekk bygger på pragmatiske hensyn og forutsetninger fordi, nettopp som 
veilederen påpeker: det er mange problemstillinger og kompliserende faktorer som en slik økonomisk fastsetting ikke 
evner å ta høyde for.
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Kap. 2 omhandler økonomisk verdi på en QALY. På side 20 står det «Hvis en stiller høye krav til faglig og etisk enighet 
om verdsetting av VOLY og QALY, vil en trolig konkludere på samme måte i dag som i 2012». I 2012 ble det ikke 
fastsatt noen økonomisk verdsetting for VOLY og QALY i en NOU om samfunnsøkonomiske analyser. Begrunnelsen 
var at det ikke er tilstrekkelig faglig grunnlag. NSF synes det er merkelig at denne veilederen setter pragmatikk og 
ønske om et sektorovergripende økonomisk mål over faglig og etisk enighet. Det må være et krav at nasjonale 
veiledere bygger på faglig enighet og etikk, og at prislappen vi setter på et menneskeliv innebærer høye etiske krav. 
 Veilederen viser til nevnte NOU for å rettferdiggjøre et pragmatisk valg. Slik NSF leser utdraget fra NOUen anbefaler 
den ikke et slikt pragmatisk velg. Vi er redd for at slike pragmatiske valg blir benyttet som snarveier som igjen gir 
upresise beregninger. Det er også noe veilederen er inne på når det står i note 7 at «nøyaktige anslag har imidlertid en 
tendens til å underkommunisere usikkerheten som ligger i anslaget».

Det er ingen diskusjon om verdien av VSL i det det står at en politisk fastsatt verdi på VSL gir en riktig effekt på 
helseeffekter. Slik vi leser veilederen åpnes det for en ytterligere forsterkning av de økonomiske føringene: ‘….det er 
grunn til å tro at det er stor grad av konsistens mellom verdsetting av QALYs i helsetjenesten (slik denne kan leses ut av 
grunnlagsdokumentene) og verdsetting av liv og helse i andre samfunnssektorer. Slik konsistens kan dermed isolert sett 
anses som et bidrag i retning av økt legitimitet til anvendelse av økonomiske analyser som del av beslutningsgrunnlaget 
for prioritering både i helsesektoren og andre samfunnssektorer.’ 

Det sies at ‘…….veilederen omhandler tiltak som har helsekonsekvenser for friske
befolkningsgrupper. Dette er tiltak der analysene skal gjøres i et samfunnsperspektiv og vil i stor grad være tiltak som 
besluttes og gjennomføres i andre samfunnssektorer enn
helsesektoren.’ Dette tenker vi er en noe mangelfull beskrivelse. Barn og unge er i utgangspunktet en frisk 
befolkningsgruppe, men mottar systematiske helsefremmende og forebyggende helsetjenester fra fødsel til fylte 18/20+ 
år. Dette skjer gjennom helsestasjon- og skolehelsetjenesten, eksempelvis i form av Barnevaksinasjonsprogrammet, 
oppfølging av vekst, utvikling, trivsel og livskvalitet. Friske gravide mottar tilsvarende helsefremmende og forebyggende 
helsetjenester i svangerskapsomsorgen, det samme gjør friske arbeidstakere gjennom bedriftshelsetjenesten. Tiltak for 
disse gruppene både besluttes og gjennomføres i all hovedsak i helsesektoren.

Å måle verdien på et menneskeliv er etisk og praktisk problematisk 
I revideringsoppdraget er det spesifisert at veilederen skal være basert på Finansdepartementets verdi på et statistisk 
liv. Dette oppgis som et viktig premiss for å oppnå konsistent verdsetting av liv og helse i ulike sammenhenger. Det er 
viktig at liv og helse  blir verdsatt likt mellom sektorer, og vi ser behovet for å kunne sammenlikne på tvers av sektorer. 
Intensjonen med dette er god, men vi vurderer at det er flere forhold i dette som mangler. 
Vi frykter at en slik utdeling av prislapper på liv og livskvalitet vil føre til at vi glemmer at det er mennesker med unike 
livshistorier, unik subjektiv opplevelse av egen helse, unike håp og unike behov for forebygging, habilitering og 
behandling vi egentlig snakker om når vi beregner at et gitt menneskes livskvalitet ikke kan økes fordi det koster mer 
enn en på forhånd fastsatt sum.

Å kun ha liv og død som «harde endepunkt» gir et mangelfullt bilde. Sykepleiere – og annet helsepersonell – er opptatt 
av den livskvaliteten og opplevelsen av friskhet/sykdom som erfares mellom disse endepunktene. Det kan 
tilsynelatende være enkelt å konkludere med dårlig livskvalitet hos eksempelvis et multifunksjonshemmet barn eller hos 
en voksen med sammensatte og kroniske sykdommer. Dette kan imidlertid være mennesker som selv opplever seg 
«friske», ved god helse og med god livskvalitet. Det er mao. ikke en automatikk i at store helseplager oppleves å gi 
dårlig livskvalitet eller at man definerer seg som syk. Det betyr også at det kan stilles spørsmål ved om det lar seg gjøre 
å få en konsistent verdsetting av liv og helse i ulike sammenhenger, slik veilederen forutsetter.

Veilederens form og anvendbarhet 
Veilederens krav vil ha klare implikasjoner for lokal prioritering og praksis. Vi ser at dette kan være utfordrende med den 
formen og det språket som veilederen er holdt i. Teksten har en høy lesbarhetsindeks LIKS (68), dvs. den er klassifisert 
som veldig vanskelig/ tungt byråkratisk.  Den forutsetter en forforståelse som de færreste har. Det er sannsynlig at den 
første målgruppen, helse- og samfunnsøkonomiske forsknings- og utredningsmiljøer har denne forforståelsen. Den 
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andre målgruppen er ….ledere og medarbeidere i….kommunale virksomheter og helseforetak, som skal bestille, utføre, 
bidra til, kvalitetssikre eller anvende analyser som nevnt over’. Det er mindre sannsynlig at denne målgruppen besitter 
denne forforståelsen og kompetansen om hva de ulike begrepene innebærer og hvilke premisser de bygger på. 

Det er ikke tilstrekkelig at personer som utfører beregningene har en forståelse av innholdet i begrepene. Også de som 
skal benytte og ta stilling til resultatene må forstå hva som egentlig er beregnet, og på hvilken måte. NSF frykter at 
manglende forståelse for begrepene fører til manglende mulighet til å kvalitetssikre beregningene, og dermed 
manglende mulighet til å vurdere hensiktsmessigheten og premissene som ligger til grunn for beregningene. Det er etter 
vårt syn uheldig om beslutninger tas som følge av manglende forståelse for premisser og elementer i 
samfunnsøkonomiske beregninger.

Det er nødvendig med en ordliste som forklarer og diskuterer begrepene veilederen viser til. 

Det stor risiko for at veilederen kan bidra til unødvendig byråkrati.  Det er ikke vurdert hvordan og når den skal brukes - 
for eksempel i tilknytning til tilskuddsregelverk for kommunene, kommunal planlegging knyttet til folkehelseloven eller 
andre formål. NSF mener videre at forslaget til veilederen mangler en vurdering av økonomiske og administrative 
konsekvenser, jfr.  utredningsinstruksen.

Med vennlig hilsen

Jarle Grumstad Astrid Grydeland Ersvik
Ass. Fagsjef Seniorrådgiver
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