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Forord
Myndighetene bruker økonomisk evaluering for å vurdere om nye tiltak skal finansieres over
offentlige budsjetter. Jo bedre kunnskapsgrunnlag man har om kostnadene, dess bedre blir de
økonomiske analysene og derved beslutningene.
Det er offentliggjort en rekke utredninger og stortingsmeldinger om kreftomsorgen de siste 10-15 år.
Overraskende nok har ingen av dem gode estimater for kreftomsorgens kostnader, særlig ikke for
den enkelte krefttype. Det er få undersøkelser som belyser sykdomsbyrde og samfunnskostnader ved
sykdom, med unntak av Folkehelseinstituttets sykdomsbyrdeprosjekt og Helsedirektoratets
utredninger av samfunnskostnader ved sykdom og ulykke.
Legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb (BMS) ønsker å bidra til et best mulig offentlig
informasjonsgrunnlag. BMS har finansiert analysen, men har overlatt analyser og vurderinger til
en uavhengig analysegruppe.
Oslo Economics er ansvarlige for analyser og utarbeidelse av denne rapport om kreftkostnader. En
referansegruppe har bistått med faglige vurderinger og diskusjoner.
Referansegruppen har hatt følgende sammensetning:
•

Én representant fra Kreftforeningen, Ole Aleksander Opdalshei

•

To representanter fra Kreftregisteret, Giske Ursin og Bjørn Møller

•

Én representant fra Oslo Cancer Cluster, Gunnar Sæter

•

Én representant for Norsk Onkologisk Forening, Stein Harald Sundstrøm

•

Én onkolog med ekspertise på brystkreft, Erik Wist

•

Én onkolog med ekspertise på lungekreft, Odd Terje Brustugun

Analysearbeidet i Oslo Economics har vært under ledelse av professor dr. med. Ivar Sønbø
Kristiansen og partner, PhD Erik Magnus Sæther. PhD Nina Skrove Falch og Christoffer Bugge har
innhentet registerdata og modellert kostnader.
Arbeidet har vært utført i perioden november 2015 til september 2016.
Oslo Economics vil benytte anledningen til å takke referansegruppen, en lange rekke personer i
offentlig forvaltning og helseregistre som har bistått med data og annen informasjon og BMS som
finansierte arbeidet. Rapporten er basert på data fra syv ulike registre. Tolkning, analyse og
rapportering av disse data er Oslo Economics’ ansvar alene, og har ikke vært gjenstand for
godkjenning fra de ulike registrene. BMS har ikke vært involvert i datainnsamling, analyser eller
rapportering. Referansegruppen er uten ansvar for eventuelle feil i rapporten.
Kreftsykdommer er en stor og heterogen gruppe med mange ulike aspekter, og det er en utfordrende
oppgave å tallfeste alle kostnader ved sykdomsgruppen. Når man legger til at datagrunnlaget på
mange områder er nokså usikkert eller endog fraværende, betyr det at våre resultater er usikre.
Denne rapporten gir derfor ikke de endelige svar på norske kreftkostnader, men er forhåpentlig et
godt skritt i retning av mer og bedre kunnskap.
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Sammendrag
Vår tids alvorligste sykdom
Kreft rammer mange pasienter og enda flere pårørende. I 2014 ble det diagnostisert 31 651 nye
tilfeller av kreft og antallet er økende. 242 398 pasienter var i live med en kreftdiagnose i 2014. I
2014 døde 10 840 pasienter av sykdommen, hvilket utgjør 27 prosent av alle dødsfall det året.
Figur 0-1: Antall nye krefttilfeller og antall pasienter i live med fjernspredning på diagnosetidspunktet er
stigende, gjennomsnitt per år i hver femårsperiode, tall i 1000
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Datakilde: Kreftregisteret, Analyse Oslo Economics

Prostatakreft og brystkreft er de hyppigst forekommende kreftformer med henholdsvis 3 348
og4 889 nye tilfeller i 2014, men lungekreft tar flest leveår fordi pasientene er så unge og fordi en
stor andel av dem dør av sykdommen. Justert for alderssammensetning er forekomsten av kreft
økende både for kvinner og menn. Dødeligheten (antall døde per 100 000 innbyggere per år) har
vært synkende for menn, men nokså konstant for kvinner de siste 50 år, mens femårsoverlevelsen
(andelen i live fem år etter diagnosetidspunktet) er stigende for begge kjønn. Antall nye tilfeller og
femårsoverlevelse er imidlertid påvirket av diagnostiske fremskritt og screening, og disse tallene må
tolkes med noe varsomhet.
Antall pasienter som fortsatt lever tross spredning allerede på diagnosetidspunktet er nå halvparten
av antall nye krefttilfeller per år (Figur 0-1). I tillegg kommer de mange pasienter som får påvist
spredning senere i sykdomsforløpet.
Antall dødsfall på grunn av kreft er noe økende, mens antall dødsfall på grunn av hjerte- og
karsykdom har sunket (Figur 0-2). Dersom utviklingen fortsetter, vil kreft snart være den vanligste
dødsårsak i Norge. Folkehelseinstituttets sykdomsbyrdeprosjekt viser at kreft er en større byrde enn
hjerte- og karsykdommer fordi kreft betyr dødsfall tidligere i livet.
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Figur 0-2: Antall dødsfall i Norge forårsaket av kreft og hjerte- og karsykdommer, 2000 - 2014
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Datakilde: Dødsårsaksregisteret, FHI

Flere diagnostiserte og bedre behandling gir høyere helsetjenestekostnader
Vi vet stadig mer om sykdomsgruppens biologi og effekt av behandling hvilket medfører bedre
muligheter for forebygging og behandling. Mens radikal kirurgi lenge var den eneste livsforlengende
behandling, har strålebehandling og legemidler (cellegift mv) de seneste 30-40 år gitt
bemerkelsesverdige resultater for enkelte kreftformer. De aller seneste år har det kommet nye
legemidler basert på nye behandlingsprinsipper med større effekter enn det som ellers har vært
vanlig. Mange nye behandlinger har høye kostnader og har skapt en engasjert prioriteringsdebatt.
Gode kostnadsdata gir et bedre grunnlag for prioriteringer
Lønning-II-utvalget foreslo i 1997 at prioritering skal baseres på tiltakets (behandlingens) kostnader
og effekt (kostnadseffektivitet) og sykdommens alvorlighet. Disse prinsipper har siden vært bærende
i helsepolitikken og er videreført i Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 20015-16). Med få unntak er
kreftsykdommene blant de mest alvorlige vi har, og prioritering blir i hovedsak et spørsmål om
kostnader og effekt. For hvert nytt behandlingsprinsipp og hvert nytt legemiddel som tas i bruk,
publiseres det en rekke forskningsartikler om effekt. Det er da bemerkelsesverdig at vi vet så lite om
kreftkostnadene både i Norge og internasjonalt, spesielt sett i forhold til at vi har såpass gode
helseregistre i Norge og Norden.
Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt som nettopp hadde til hensikt å bruke norske
registerdata for å få mer kunnskap om de samlede kostnadene ved kreft samt kostnadene forbundet
med noen av de vanligste enkeltdiagnoser blant kreftsykdommene. Rapporten gir et vell av
informasjon om pasienter og ressursbruk, men sier ingen ting om effekt av de mange
behandlingstyper som finnes eller vil bli tatt i bruk. Rapporten gir derfor ikke svar på de vanskelige
prioriteringsspørsmål vi står overfor innen kreftområdet. Vi vet derfor ikke om kreftbehandling bør
ha høyere, samme eller lavere prioritet enn i dag. Bedre kunnskap om kostnadene gir imidlertid
bedre kunnskaper om forholdet mellom kostnader og effekt og således en bedre informert diskusjon
om prioriteringer.
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Hvert år har om lag 120 000 pasienter kontakt med primær- og
spesialisthelsetjenesten for kreft
Våre analyser viser at hvert eneste år var ca. 120 000 kreftpasienter minst én gang i kontakt med
primærlege og et tilsvarende antall i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Antall personer i kontakt
med primærlege var noe høyere for kvinner enn for menn, mens det ikke var en tilsvarende
kjønnsforskjell for spesialisthelsetjenesten. I gjennomsnitt har hver kreftpasient ca. 5 kontakter per
år med primærlegetjenesten, men antallet varierer mye fra pasient til pasient. Antall kontakter med
spesialisthelsetjenesten er noe høyere med ca. 7 per pasient per år i gjennomsnitt. Enkelte pasienter
har mer enn 50 kontakter per år.
Det totale antall behandlingsepisoder i spesialisthelsetjenesten (innleggelser, dagbehandling,
poliklinikkbesøk) økte fra 667 712 i 2009 til 855 261 i 2014 (+28 prosent). Mens antall
dagbehandlinger og innleggelser var nokså konstante over tid, økte antall poliklinikkbesøk for kreft
med ca. 34 prosent i perioden.
Antall kontakter for kreftpasienter har økt mer enn for helsetjenesten som helhet (med 5,8 prosent
mot helsetjenestens 3,9 prosent i perioden 2012-2014). Aktiviteten, målt som DRG-poeng, for
kreftpasienter har også økt mer enn i helsetjenesten generelt (5,2 prosent mot 2,8 prosent).
Figur 0-3: Antall kontakter og aktivitet i spesialisthelsetjenesten for kreftpasienter og alle somatiske
pasienter, antall kontakter, aktivitet og prosentvis vekst (tall i 1000)
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Datakilde: NPR, Analyse: Oslo Economics
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Bruk av kreftlegemidler i livets sluttfase
Legemiddelbruk ved spredning av kreft kan forlenge livet, men har også bivirkninger. Våre analyser
viser at en betydelig andel av pasienter som var i livets sluttfase, fikk behandling med
kreftlegemidler (Figur 0-4).
Figur 0-4: Prosentandel av kreftpasienter som blir behandlet med intravenøs antineoplastisk behandling i
tiden før død, 2009-2014
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Helsetjenestens kreftkostnader er nesten 15 milliarder kroner per år
De kreftrelaterte kostnadene i helsetjenesten, unntatt pleie- og omsorgskostnadene er anslått til
nesten 15 milliarder kroner. I 2014, som er det siste året vi har hatt tilgang til registerdata for alle
registre, er kostnaden 14,5 milliarder kroner. Spesialisthelsetjenestens andel utgjorde nesten 90
prosent av disse.
De kreftrelaterte kostnadene hos fastlege og legevakt var i 2015 510 millioner kroner, mot 472
millioner i 2014 (alle kostnader er i løpende priser, ikke korrigert for prisvekst). Kostnadene hos
privatpraktiserende spesialister utgjorde 111 millioner kroner i 2015, mot 105 i 2014. Dette
inkluderer refusjoner, egenandeler og anslag på tilskudd fra kommuner og RHF.
Refusjoner og egenandeler knyttet til poliklinisk billeddiagnostikk og laboratorieundersøkelser var
henholdsvis 324 og 478 millioner kroner i 2014.
Kreftpasientenes kostnader i de somatiske sykehustjenestene økte fra 8,8 milliarder i 2010 til 10,0
milliarder i 2014 (basert på DRG-aktivitetsdata, og kr 40 722 per DRG-poeng i 2014). Dette
inkluderer legemidler på sykehus. Inkluderes kreftpasientenes andel av øvrige kostnader i
spesialisthelsetjenesten, øker kostnadene til 12,1 milliarder kroner. Dette omfatter
ambulansetjenester, pasienttransport, samhandlingstjenester, FoU i sykehus, RHF-administrasjon,
sykehusbygg (kapitalkostnader), mv.
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Gjennomsnittskostnaden per kreftpasient som var i kontakt med spesialisthelsetjenesten, var 83 600
kroner i 2014 (DRG-basert). Inkluderes kreftpasientenes andel av øvrige «felleskostnader» øker
denne til 100 700 kr i gjennomsnitt. I 2014 var gjennomsnittskostnaden (DRG-basert) lavere for
kvinner med ca. 81 000 kroner, mot 86 000 kroner for menn.
Spesialisthelsetjenestens kostnader er høyest den første perioden etter at en kreftdiagnose er stilt og
mot slutten av levetiden, hvis pasientene dør av sykdommen. I starten av siste leveår var DRGbasert kostnad per uke ca. 2 000 per uke mens tallet økte til 14 000 den siste leveuken.
Figur 0-5: Kostnader ved kreftbehandling (kun DRG-baserte) siste leveår for pasienter med registret dødsfall
i perioden 2012-2014, løpende priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er justert for hvor lenge pasienten
var i kontakt med spesialisthelsetjenesten for kreft før død.
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Primærlegetjenestens kostnader er beregnet til å øke med nesten 11 prosent i perioden 2012-2014 når
vi korrigerer for prisvekst (til i underkant av 0,5 milliarder kroner).
Spesialisthelsetjenesten kreftkostnader økte fra 11,1 milliarder kroner i 2012 til 13,0 milliarder i 2014,
tilsvarende en vekst på nesten 9 prosent (realprisjustert vekstrate). Årsaken til at vi ikke går lengre
tilbake i tid enn 2012 er endringer i klassifiseringspraksis på flere områder i tidligere år som
medfører at det er vanskelig å tolke utviklingen.
De samlede legemiddelkostnadene (i sykehus og utlevert på apotek) for kreftpasienter økte fra 1 351
til 1 708 millioner, tilsvarende en vekst på om lag 26 prosent (realprisjustert).
Spesialisthelsetjenestens kostnadsvekst er høyere ettersom de i senere år har fått et økt
finansieringsansvar for kreftlegemidler som utleveres på apotek (H-resept i stedet for blå resept).
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Tabell 0-1: Helsetjenestens samlede kostnader, unntatt pleie og omsorg, ved diagnostikk og behandling av
kreft, løpende priser, millioner kroner
2011

2012

2013

2014

362

397

431

472

10 552

11 093

11 873

12 983

Privatpraktiserende spesialister

86

87

95

105

Dagbehandling

147

143

146

174

Innlagt døgn

6 337

6 368

6 979

7 132

Poliklinisk kontakt

2 848

2 402

2 595

2 717

Poliklinisk billeddiagnostikk*

248

288

302

324

Poliklinisk laboratorietjenester*

366

425

446

478

Andel av øvrige kostnader**

520

1 380

1 311

2 053

Legemiddelkostnader (utlevert på
apotek)***

743

833

921

1 054

Herav kreftlegemidler utlevert på apotek***

501

577

679

810

11 657

12 323

13 225

14 509

Primærlegetjenesten
Spesialisthelsetjenesten
Herav:

Totale helsetjenestekostnader

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics *Beregningene tar utgangspunkt i estimater for 2015, og er justert
med veksten i lab-/røntgenutgifter i SSBs helseregnskap. ** Ikke ISF-finansierte aktiviteter som ambulansetjenester, pasienttransport,
pensjon, kapital (sykehusbygg), FoU, RHF-administrasjon og kjøp fra private. *** AUP fratrukket merverdiavgift.

Tykk- og endetarmkreft (2 mrd. kr.), brystkreft (1,7 mrd. kr.) og prostatakreft (1,5 mrd. kr.) var
samlet sett de tre mest ressurskrevende krefttypene i 2014 (Figur 0-6). Disse hadde høyest kostnader
hos fastlege og legevakt, med henholdsvis 57 millioner kroner, 65 millioner kroner og 99 millioner
kroner. I spesialisthelsetjenesten var kostnaden knyttet til behandling av tykk- og endetarmkreft
(1 939 mill. kr.), brystkreft (1 506 mill. kr.) og lungekreft høyest (1 239 mill. kr.). Denne kostnaden
inkluderer legemiddelkostnader på sykehus.
Prostatakreftpasienter var den pasientgruppen som hadde høyest legemiddelkostnader for de
legemidlene som utleveres på apotek, totalt kr 292 millioner kroner i 2014. De ble etterfulgt av
brystkreftpasientene med 116 millioner kroner og leukemi med 111 millioner kroner.
Figur 0-7 viser gjennomsnittskostnad per pasient i 2014 fordelt etter kreftform i henholdsvis
primærlegetjenesten og somatisk spesialisthelsetjeneste. Av figuren ser vi at bukspyttkjertelkreft,
tykk- og endetarmkreft og lungekreft hadde høyest kostnad per pasient både i primærlege- og i
spesialisthelsetjenesten.
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Figur 0-6: Samlede helsetjenestekostnader ved ulike kreftformer (primærlegetjeneste, spesialisthelsetjenesten
og legemidler utlevert på apotek. Pleie og omsorgstjenester er ikke inkludert), millioner kroner, 2014

Tykk- og endetarmkreft

2 016

Brystkreft

1 686

Prostatakreft

1 480

Lungekreft

1 319

Leukemi

1 112

Lymfekreft

664

Urinveiskreft

515

Bukspyttkjertelkreft

380

Nyrekreft

317

Munnhule- og svelgkreft

313

Føflekkreft

296

Livmorhalskreft

208

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret. Analyse Oslo Economics

Figur 0-7: Gjennomsnittskostnad per pasient som var i kontakt med primærlege- og spesialisthelsetjenesten i
2014, fordelt på ulike kreftformer, 1000 kroner

Primærlegetjenesten

Spesialisthelsetjenesten
8,7

Bukspyttkjertelkreft
Lungekreft

7,0

Bukspyttkjertelkreft

278,3

Tykk- og endetarmkreft

213,5

Tykk- og endetarmkreft

4,8

Lungekreft

Nyrekreft

4,7

Munnhule-/svelgkreft

Leukemi

4,7

Leukemi

131,6

Lymfekreft

125,0

4,3

Prostatakreft

198,4
155,1

Munnhule-/svelgkreft

4,0

Nyrekreft

114,0

Urinveiskreft

3,9

Livmorhalskreft

96,0

Brystkreft

3,8

Brystkreft

95,5

Føflekkreft

2,3

Urinveiskreft

72,2

Lymfekreft

2,3

Føflekkreft

68,3

Prostatakreft

63,8

Livmorhalskreft

1,7

Datakilde: HELFO og NPR. Analyse Oslo Economics
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Nesten 3 milliarder kroner i kommunal pleie- og omsorgstjenester
Kommunenes samlede kostnader for pleie- og omsorgstjenester beløp seg til ca. 97 milliarder kroner
i 2015. Den diagnosespesifikke statistikken er imidlertid svært mangelfull, og vi mangler gode tall for
hvor stor andel av kostnadene som har sammenheng med kreft. Basert på noe usikre forutsetninger
kan vi anslå at de kreftrelaterte sykehjemskostnadene utgjorde ca. 1,7 milliarder kroner og øvrige
kommunale pleiekostnader over 1 milliard kroner.
Anslagsvis 2 milliarder kroner i uformell pleie
Når pårørende utfører pleieoppgaver for pasienter, omtales dette ofte som uformell pleie. Dette
representerer en kostnad for samfunnet fordi tiden har en alternativ anvendelse til arbeid eller fritid.
Hvis vi antar at pleien i all hovedsak går på bekostning av fritid og gjør anslag på tidsbruk, utgjør
verdien av uformell pleie ca. 1,7 milliarder kroner per år. En undersøkelse av uformell pleie av
kreftpasienter i europeiske land tyder imidlertid på at tallet er 2,7 milliarder kroner for 2015.
Anslagene er usikre fordi antall timer uformell pleie er svært usikkert. Over tid er stadig mer av
pleieansvaret overført fra familien til helse- og omsorgstjenesten.
Om lag 18 milliarder kroner i produksjonstap
NAVs statistikk tyder på at kreftrelatert sykefravær utgjorde en kostnad på ca. 2,3 milliarder kroner
i 2014. Det tilsvarende tallet for dem som var på arbeidsavklaringspenger, var ca. 1,9 milliarder.
Hertil kommer ca. 2,9 milliarder for de uførepensjonerte.
Disse tallene tar ikke hensyn til produksjonsbortfall for alle som dør av kreft og som kunne ha vært i
produktivt arbeid uten kreftsykdommen. Dersom man tar utgangspunkt i alle kreftdødsfall i 2012 og
hvor mange produktive leveår som gikk tapt som følge av dette, er de diskonterte kostnadene ca. 10,4
milliarder kroner.
Samlede samfunnskostnader på 40 milliarder kroner
Samlet anslag for kostnadene i primærlege- og spesialisthelsetjeneste, pleie- og omsorg, samt tapte
arbeidsinntekter er 40 milliarder kroner i 2014. Omtrent 85 prosent av helse- og omsorgstjenesten er
finansiert over offentlige budsjetter. Av Finansdepartementets retningslinjer følger det at offentlig
finansiering medfører en skattefinansieringskostnad på 20 prosent. Dette betyr at
samfunnskostnaden ved skattefinansiering av helsetjenester var om lag 3 milliarder kroner i 2014.
Våre tall må tolkes med stor varsomhet fordi det på flere områder er mangelfull statistikk, og vi har
måttet benytte usikre anslag. Primærlegetjenesten har like mange kreftrelaterte kontakter som
spesialisthelsetjenesten, men spesialisthelsetjenesten som står for det meste av den livsforlengende
behandling, har de høyeste behandlingskostnadene. Når nye behandlingsmetoder tas i bruk, vil
kreftlegemidler utgjør en økende andel av behandlingskostnadene. I 2014 utgjorde kreftlegemidlene i
underkant av 10 prosent av helse- og omsorgskostnadene (unntatt uformell pleie) og 4,3 prosent av
samfunnskostnadene. Helse- og omsorgskostnadene (unntatt uformell pleie) utgjør noe under
halvparten av samfunnskostnadene. Kreftrelaterte samfunnskostnader som er knyttet til
produksjonstap utgjør en noe lavere prosentandel. En nylig utgitt studie (Jönsson m.fl, 2016), viser
at de indirekte kostnadene nå overskrider de direkte helsetjenestekostnadene i mange europeiske
land.
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Verdien av tapte liv er anslått til 100 milliarder kroner
Kreft gir tapte leveår og tapt livskvalitet som betyr velferdstap utover tapt produksjon. Spørsmålet
er hvordan disse tapene skal verdsettes. Gode leveår er et mål for mange samfunnssektorer.
Miljøpolitikk, samferdselspolitikk, forsvarspolitikk, helsepolitikk mv. handler blant annet om å gi
gode leveår. Da vi har knappe ressurser, må samfunnet likevel prioritere og sette en grense for hvor
mye gode leveår er verdt. Vi har verdsatt det årlige tapet av fremtidige leveår, men ikke verdsatt
verdien av redusert livskvalitet for kreftsyke pasienter.
I følge Dødsårssaksregisteret (SSB) døde 5 041 kvinner og 5 757 menn i 2012. Dette tilsvarer 79 438
tapte fremtidige leveår for kvinner og 76 219 leveår for menn. Figur 0-8 viser tapte fremtidige leveår
etter alder.
Figur 0-8: Antall tapte fremtidige leveår for kvinner og menn med kreft som dødsårsak i 2012, etter alder
14000

Tapte leveår i 2012

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Totalt antall tapte fremtidige leveår, kvinner

Totalt antall tapte fremtidige leveår, menn

Datakilde: SSB Dødsårssakregisteret, Analyse Oslo Economics

Finansdepartementet har som utgangspunkt angitt at et tapt liv skal verdsettes til 30 millioner
kroner, og dette anslaget brukes blant annet i vurdering av samferdselsprosjekter. Dette tilsvarer for
eksempel 1,0-1,5 millioner kroner per tapt leveår ved trafikkulykker, men inkluderer også
samfunnets kostnad som følge av produksjonstap.
Helsedirektoratet foreslo i 2012 at et godt leveår for «sektorovergripende tiltak» skulle verdsettes til
588 000 kroner. Legemiddelverket og Beslutningsforum bruker anslag for verdien av gode leveår
ved prioritering av nye helsetiltak, men deres anslag er ikke offentlige. Fordi verdsettingen av gode
leveår er usikker, er det også usikkerhet om verdien av tapte leveår på grunn av kreft. Verdien av
alle tapte gode leveår er imidlertid meget stor. Den beløper seg til henholdsvis 48 milliarder kroner
for kvinner og 50 milliarder kroner for menn, dersom man legger Helsedirektoratets anslag fra 2012
til grunn. Helsedirektoratet (2016) Samfunnskostnader ved sykdom og ulykke i Norge, anslår
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verdien av tapte leveårgrunnet svulster til 103,39 milliarder kroner. I tillegg anslår de verdien av
tapt livskvalitet til 4,69 milliarder kroner.
Kort sagt
På basis av analyser av registerdata fra syv ulike registre og regnskapsinformasjon fra SAMDATA
og SSB, kan vi forenklet oppsummere samfunnets kostnader ved kreft i 2014/15:
Figur 0-9: Oppsummering av kreftrelaterte samfunnskostnader (unntatt verdien av tapte leveår), 2014

Figur 0-10: Oppsummering av kreftrelaterte samfunnskostnader (inkludert verdien av tapte leveår), 2014

Inkluderes verdien av tapte leveår som følge av tidlig død, øker samfunnets kostnader relatert til
kreft betydelig. I tillegg kommer verdien av tapt livskvalitet for pasienter med kreftsykdom.
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Flere krefttilfeller og bedre behandling vil gi ytterligere kostnadsøkning
NORDCAN-prosjektet har beregnet at det årlige antall nye krefttilfeller vil øke fra 31 651 i 2014 til ca
43 000 i perioden 2030-34. Samfunnets helsetjenestekostnader knyttet til kreft vil ventelig øke i
årene fremover fordi det blir flere krefttilfeller og fordi de stadig mer avansert
behandlingsmulighetene er dyrere. Mer avansert kirurgi gir bedre resultater for pasientene, men
krever også mer ressurser fra helsetjenesten. Den planlagte utbyggingen av protonsenter, PET/CT
og strålesenter er kostnadskrevende løft for helseforetakene. Alle de nye kreftlegemidlene vil
representere en budsjettmessig utfordring samtidig som det økende antallet på noe sikt gir grunnlag
for sterkere konkurranse mellom produsentene. Kostnadsveksten på legemiddelområdet vil derfor
kunne avta. Økt bruk av legemidler krever imidlertid tett oppfølging av pasientene for å evaluere
behandlingseffekt. Dette betyr økte «følgekostnader» som flere poliklinikkbesøk og flere CT- og MRundersøkelser. Her utgjør personellbruk en vesentlig del av kostnadene, men økt etterspørsel etter
helsetjenester gir liten grunn til å vente lavere lønnsnivå i helsetjenesten. På noe lengre sikt kan
derfor følgekostnadene komme til å øke mer enn legemiddelkostnadene, både i relative og absolutte
tall.
Behov for bedre kunnskap
Selv om Norge har mange gode helseregistre har vi fortsatt betydelige hull i vår kunnskap om hvilke
helsetjenester pasientene mottar og hva de koster. Det er påfallende at vi vet så lite om hvilke
sykdomsgrupper som tas hånd om i kommunenes helse- og omsorgstjenester når man vet at de
representerer samlede kostnader på nivå med spesialisthelsetjenesten. Sett i forhold til debatten om
prioritering av nye kreftlegemidler er det også påfallende at vi vet så lite om den enkelte pasients
legemiddelbruk i sykehus.
Hva så?
Rapportens målsetting er å fremskaffe fakta, og fakta taler for seg. Kreft representerer en enorm
sykdomsbyrde og er av de aller mest ressurskrevende sykdomsgrupper vi har. For et rikt land som
Norge ville det være naturlig at helsetjenesteforbruket og forbruket av legemidler ligger over
gjennomsnittet i Europa. Imidlertid vet vi ikke om Norge relativt sett bruker mer eller mindre
ressurser på kreft enn lignende land fordi statistikkgrunnlaget er for svakt.
Det gjøres kostnad-effektanalyser av legemidler, men ikke av de øvrige deler av helsetjenesten som
utgjør hovedtyngden av ressursbruken. Vi mangler derfor grunnlag for å vurdere om kreft bør
prioriteres høyere, like høyt eller lavere enn andre sykdomsgrupper.
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Del 1 – Kreftkostnader i Norge
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1. Problemstilling og metode
Mer enn hvert fjerde dødsfall har kreft som

1.1.1 Bedre nøkkeltall og styrket samlet forståelse

dødsårsak. I 2014 var antall dødsfall i Norge

Formålet med denne rapporten er å presentere
detaljerte tall for kreftkostnader basert på data blant
annet fra Kreftregisteret, Norsk Pasientregister, Norsk
Reseptregister, HELFO-databasen KUHR (informasjon
om fastleger, private spesialister mv), NAV, IPLOS
(kommunale pleieutgifter), Dødsårssaksregisteret, mv.

10 840. I denne rapporten søker vi å belyse de
samlede samfunnskostnadene av kreft i Norge.
I tillegg til primær- og spesialisthelsetjenestens
kostnader, inkluderer vi formelle og uformelle
pleie- og omsorgskostnader, samt
produksjonstap i økonomien som følge av tapt
arbeidsdeltakelse grunnet sykdom og tidlig død.
Vi belyser også verdien av tapte leveår for alle
kreftrammede. Analysene er basert på
registerdata fra en rekke ulike registre, samt
vurderinger av fagspesialister. Mens vi for
helsetjenesten har detaljert registerstatistikk,
bygger vi på andre områder på overordnet
statistikk og anslag.

1.1 Behov for bedre informasjon om
kreftkostnader i Norge
Kreft er den nest viktigste dødsårsaken i Norge med
10 840 dødsfall i 2014. Samme år ble det påvist
31 651 nye krefttilfeller. Forståelsen øker for hvorfor
kreft oppstår og hvordan kreft kan forebygges og
behandles. For tiden er det spesielt mange
behandlingsfremskritt på legemiddelsektoren. Det er
anslått at det årlige antall nye kreftlegemidler vil
være minst ti, samtidig som eksisterende legemidler
får utvidet indikasjon. Mer enn 700 legemidler mot
kreft er under utvikling (Buffery, 2015).
De samlede utgiftene til kreftbehandling i norsk
helsetjeneste utgjør ca. 13 prosent av de totale
helsetjenestekostnader, og andelen er økende.
Samtidig utgjør kreft ca. 25 prosent av alle dødsfall.
Tatt i betraktning at presset på helsetjenestens
ressurser ventelig vil øke i årene fremover, blir det
viktig å få presis kunnskap om kostnadene i
kreftomsorgen. Myndighetene bruker økonomisk
evaluering for å vurdere om nye tiltak skal finansieres
over offentlige budsjetter. Jo bedre
kunnskapsgrunnlag man har om kostnadene, dess
bedre blir de økonomiske analysene og derved
beslutningene.
Det er offentliggjort en rekke utredninger og
stortingsmeldinger om kreftomsorgen de siste 10-15
årene, men som nevnt har ingen av dem detaljerte
estimater for kreftomsorgens kostnader.

Vi ønsker på denne måten å bidra til et bedre
kunnskapsgrunnlag innen forebygging, behandling og
pleie innen kreftomsorgen. Ideelt sett burde alle
registre være knyttet sammen på individnivå, men på
grunn av de administrative krav som stilles ved en slik
kobling vil dette være svært tidkrevende og kostbart
og dermed ikke mulig. Vi har derfor analysert hvert
enkelt register separat. For pleie- og omsorgstjenesten
er det et svært mangelfullt statistikkgrunnlag, særlig
sett opp mot helsetjenesten øvrige registre.
Vi håper allikevel denne informasjonen kan benyttes
som input i nytte- kostnadsanalyser på kreftområdet,
informasjon som vi selv ofte har ønsket skulle være
lettere tilgjengelig. Vi utarbeider i denne rapporten
ikke en nytte-kostnadsanalyse eller annen
helseøkonomisk evaluering av enkelttiltak eller
grupper av tiltak.
Videre ønsker vi som nevnt å belyse helsetjenestens og
samfunnets samlede kostnader på grunn av kreft i
Norge. Vi analyserer utviklingen over tid og
sammenligner samlet kostnad og kostnad per pasient
mellom omsorgsnivå og mellom kreftformer.

1.2 Analyseperspektiv og metode
1.2.1 Helsetjeneste, samfunn og verdien av tapte liv
Denne analysen sammenfatter aktivitet og ressursbruk
som er relatert til kreft i Norge i løpet av et år. I
litteraturen omtales slike analyser som prevalensbaserte «cost-of-illness»-analyser. Fra enkelte registre
har vi kun aggregerte tall, mens vi for andre registre
har mulighet til å sammenstille informasjon om antall
kontakter i løpet av et kalenderår.
Vi omtaler både helsetjeneste- og omsorgskostnader
(direkte kostnader) samt uformell pleie og tapt
produksjon (indirekte kostnader). I tillegg inkluderer vi
informasjon om verdien av tapte liv, i litteraturen
omtalt som sykdomsbyrde eller «burden of disease».
Vi regner ikke inn sparte kostnader til pensjon og
offentlige tjenester som følge av tidlig død.
1.2.2 Registerstatistikk
Analysene er basert på registerdata fra en rekke
ulike registre, samt vurderinger av fagspesialister.
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Mens vi for helsetjenesten har detaljert
registerstatistikk, bygger vi på andre områder på
overordnet statistikk, forskningslitteratur og anslag.
Det er innhentet registerdata fra følgende norske
kilder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kreftregisteret
KUHR/HELFO
Reseptregisteret
Farmastat
Norsk pasientregister (NPR)
IPLOS
NAV
Publisert statistikk fra Statistisk sentralbyrå

Hvordan aktivitetsbaserte kostnader er beregnet med
utgangspunkt i ISF-systemet er nærmere beskrevet i
Vedlegg 1.
1.2.3 Samfunnsøkonomiske kostnader og
overføringer
Helsetjenestens kostnader utgjør en svært viktig del av
kostnadene som følge av sykdom og tiltak for å
forebygge og behandle som følge av sykdommen.
Det er primært de helseøkonomiske kostnadene som
sammenholdes med nytten, målt i form av
kvalitetsjusterte leveår, for eksempel ved vurderinger
av om nye legemidler skal tas i bruk.
Som en utvidet analyse inkluderes i slike analyser
også samfunnets kostnader. Med samfunnsøkonomiske
kostnader menes offentlig og privat bruk av
samfunnets ressurser. Det er viktig å skille mellom hva
som er samfunnskostnader, og hva som er overføringer
(budsjettmessige konsekvenser). Eksempelvis vil
merverdiavgift eller utbetaling av sykepenger eller
trygd være overføringer (fra en aktør i samfunnet til
en annen), og dermed ingen samfunnsøkonomisk
kostnad, mens den tapte produksjonen er en kostnad
for samfunnet.

up»-tilnærming. Dette innebærer at vi har tatt
utgangspunkt i individdata for kreftpasienter og
summert opp alle de ulike kostnadene knyttet til kreft.
Fordelen med en «bottom-up»-tilnærming er at det gir
oss mulighet til å presentere detaljerte analyser og
tall. Vedlegg 1 beskriver nærmere hvordan
kostnadene er beregnet med utgangspunkt i ISFsystemet.
En utfordring med «bottom-up»- metoden er at det er
en risiko for at enkelte kostnader ikke inkluderes. Vi
har derfor sammenlignet resultatene med aggregerte
tall fra Samdata og SSBs Helseregnskap.
Der vi ikke har individdata har vi benyttet en «topdown»-tilnærming. Her tar vi utgangspunkt i en
totalkostnad fra regnskapet, og fordeler denne på
kreft som sykdom eller de ulike kreftsykdommer.
Fordelen med en slik tilnærming er at den totale
kostnaden da er korrekt og gitt, men det er knyttet
usikkerhet til fordelingen av de kostnadene mellom
sykdomsgrupper. Eksempler på slike kostnader er
(ekstraordinære) avsetninger til pensjon.

1.3 Estimering av kreftkostnader i
Norge
Metode og sammenstilling bygger blant annet på en
europeisk studie publisert i 2013: «Economic burden of
cancer across the European Union: a population-based
cost analysis» (Luengo-Fernandez et al.; The Lancet).
Det er svært store forskjeller i anslagenes
presisjonsnivå. Mens vi for helsetjenesten har detaljert
registerstatistikk, bygger vi på andre områder på
overordnet statistikk og anslag. Der vi har overordnet
anslag, har vi ikke skilt mellom de ulike kreftformene.
Det er viktig å synliggjøre samfunnets kostnader selv
om statistikkgrunnlaget er mangelfullt. Vi håper våre
analyser kan bidra til at analysegrunnlaget forbedres
over tid.

Dersom tiltak eller overføringer er skattefinansiert, vil
det oppstå en samfunnsøkonomisk kostnad som følge
av reduserte insentiver til å arbeide på grunn av en
høyere skatt, ofte omtalt som skattefinansieringskostnaden. I henhold til Finansdepartementets
Rundskriv om prinsipper og krav ved utarbeidelse av
samfunnsøkonomiske analyser1 utgjør
skattefinansieringskostnaden 20 prosent.

Først presenteres utviklingen i antall nye pasienter
med kreftdiagnose, overlevelse og dødelighet. Vi
presenterer også antall behandlingsepisoder
(kontakter med helsetjenesten) og fordele disse etter
tjenestetype, alder og helseregion.

1.2.4 Beregning av kostnader

Først sammenfattes helsetjenestekostnadene, det vil si
kostnader knyttet til fastleger og legespesialister i
primærlegetjenesten, legemiddelkostnader utenfor
sykehus og poliklinikk, dagkirurgi, innleggelser og
legemiddelbruk i spesialisthelsetjenesten.

Metode for beregning av kostnader varierer med
datakilden for det enkelte området. For de fleste
områdene er kostnadene beregnet med en «bottom-

Strukturen for analyse av kreftrelaterte kostnader er
vist i Tabell 1-1.

R-109/14 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av
samfunnsøkonomiske analyser mv. Finansdepartementet
2014
1
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Tabell 1-1: Helsetjenestekostnader, samfunnskostnader og verdien av tapte liv som følge av kreft

Antall

Helsetjenestekostnader

Pleie- og omsorgskostnader

Produksjonstap

Verdien av tapte leveår

pasienter

Insidens,

Primær-

Spesialist-

prevalens,

helse-

helse-

kontakter

tjenesten

tjenesten

Legemidler
utenfor
sykehus

Institusjoner og
hjemme-

Omsorg fra

baserte

pårørende

tjenester

(Uformell

(Formell pleie)

pleie)

Tapt

Tapt produksjon

produksjon som som følge av
følge av tidlig

sykefravær/

død

trygd

(mortalitet)

(morbiditet)

Verdien av

Verdien av

tapte

tapte år på

forventede

grunn av

leveår på

redusert

grunn av tidlig livskvalitet er
død

ikke inkludert

Kilde: Oslo Economics

Kostnadene knyttet til billeddiagnostikk og
laboratorieprøver som er initiert av
allmennlegetjenesten er inkludert som del av
spesialisthelsetjenestens kostnader.

British Journal of Cancer (Brustugun, Møller og
Helland, 2014). Vi bygger også på Helsedirektoratet
(2015) og sykdomsbyrdeprosjektet
(Folkehelseinstituttet, 2016).

Kostnadene knyttet til fastleger og privatpraktiserende spesialister er basert på HELFOs
refusjoner til disse legegruppene. Kostnadene i
spesialisthelsetjenesten er basert på kostnadsvekter i
Innsatsstyrt Finansiering for somatiske sykehus. For
kostnader som ikke er inkludert i grunnlaget for en
DRG er «kreftpasientenes andel av felleskostnadene»
beregnet. Kommunale omsorgskostnader er basert på
data fra kommunenes kostnadsregister KOSTRA og
det diagnosebaserte IPLOS-registeret.

Vi benytter deretter nøkkeltall for verdien av
statistiske liv fra Helsedirektoratet for å synliggjøre
byrden knyttet til de ulike kreftformene og samlet sett
i Norge.

Omsorgskostnader dekker både kommunale pleie- og
omsorgstjenester og omsorg fra pårørende (informal
care).
Vi har innhentet data fra Arbeidsdirektoratet om
manglende arbeidstilbud som følge av kreft og anslått
produksjonstap i økonomien som følge av tapt
arbeidsdeltakelse grunnet sykdom og tidlig død.
1.3.1 Verdien av tapte liv
I tillegg til analysene beskrevet over, belyser vi
verdien av tapte leveår for alle kreftpasienter,
uavhengig av om de er i yrkesaktiv alder eller ikke.
Dette gjøres for å synliggjøre sykdomsbyrden knyttet
til kreft.
Vi benytter data fra Dødsårsaksregisteret (SSB), med
metodisk utgangspunkt i en artikkel om samme tema i

Helsedirektoratet (2015) kaller dette for helsetap i sin
rapport om samfunnskostnader ved sykdom og
ulykker. Begrepet helsetap benyttes imidlertid på
ulike måter i litteraturen. Økonomer benytter ofte
begrepet velferdstap, men dette begrepet kan også
tolkes på ulike måter. Vi har benyttet begrepet
«verdien av tapte liv». Som en følsomhetsanalyse
benyttes en høyere verdsetting av liv på tilsvarende
måte som i transportsektoren, men da må man
korrigere for mulig dobbelttelling som følge av tapt
produksjon.

1.4 Referansegruppens rolle
Referansegruppen har bistått med faglige vurderinger
og diskusjoner i løpet av prosjektet. Det er
gjennomført tre arbeidsmøter hvor referansegruppen
har bidratt med å identifisere analysebehov og
kvalitetssikring av resultater og beskrivelser av funn. I
tillegg har det vært innhentet innspill til rapportutkast.
Referansegruppen er ikke ansvarlige for analyser og
tolkninger.
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2. Kreftsykdom, diagnostikk, behandling og pleie
Kreft er samlenavnet på rundt 200 sykdommer
der cellene begynner å dele seg ukontrollert. Det
kan ta mange år fra sykdomsutviklingen starter
til pasienten får symptomer. Flertallet av
kreftdødsfallene i Norge skjer etter fylte 60 år,
men kreftsykdommene representerer likevel et
meget stort leveårstap.
Behandlingen er ofte en kombinasjon av kirurgi,
stråling, kjemoterapi og annen legemiddelbruk.
De stadig mer avansert behandlingsmulighetene
med blant annet bedre diagnostikk, avansert
kirurgi og nye legemidler gir bedre overlevelse
og livskvalitet, men også økte kostnader. Nye

Fordi det er så stor variasjon i celletyper, vev og
deres lokalisering, er det også stor variasjon i
kreftformer. Denne variasjonen gjelder både
symptomer og kliniske tegn. Noe av forklaringen på at
prognosen ved kreft er så varierende, er at
kreftcellene opptrer forskjellig i de ulike krefttypene.
Det er også ulike undergrupper og hissighetsgrader.
Mens en godartet svulst utvikler seg og vokser på det
stedet der den startet, kan kreftsvulster spre seg fra
ett sted til et annet. Evnen til å danne satellitt-svulster
(metastaser) er karakteristisk for kreft. Kreftsvulster
sprer seg lokalt på en annen måte enn godartede
svulster, og dette studeres i mikroskopiske snitt av
svulstvevet. Patologisk-anatomisk undersøkelse er
derfor sentralt ved kreftdiagnostikk.
Figur 2-1: Lever med mange satellitt-svulster
(metastaser)

legemiddelgrupper som immunterapi vil
medføre at kostnadsandelen til legemidler
forventes å øke. Nye og mer individuelt
tilpassede behandlingsmetoder krever tett
oppfølging av pasientene for å evaluere
behandlingseffekt. Dette betyr økte
«følgekostnader» som flere poliklinikkbesøk og
flere CT- og MR-undersøkelser.

2.1 Hva er kreft?
Det er anslått at menneskekroppen består av ca. 38
trillioner (38x1018) celler, og kreft betyr ukontrollert
vekst i noen av disse celler. Kreft er samlenavnet på
rundt 200 ulike sykdommer som har visse fellestrekk,
men som også kan være svært forskjellige. Derfor vil
sykdomsforløpet, behandling og overlevelse variere.
Kroppen produserer hele tiden nye celler til erstatning
for de som naturlig dør. Når nye celler produseres,
dobler de eksisterende cellene sitt arvestoff (DNA), og
hver celle deler seg i to celler, og deretter i fire, osv.
De unormale cellene kan spre seg diffust, for eksempel
i benmargen, eller de kan danne en svulst. Denne kan
være godartet eller ondartet (kreftsvulst). Ved kreft
har det oppstått skader (mutasjoner) i cellens
arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter
hvert som disse kreftcellene fortsetter å dele seg
ukontrollert, skjer det en opphopning av kreftceller i
organet der veksten startet. Det vil etter hvert dannes
en kreftsvulst eller utvikle seg en diffus kreftsykdom.
Det kan ta opptil 20 år fra det første gang skjer en
feil ved celledelingen til sykdommen er nok utbredt til
å gi symptomer eller å bli oppdaget.

Illustrasjon hentet fra www.radiopaedia.org

2.1.1 Årsaker
Fordi kreft er en sammensatt sykdomsgruppe, finnes
det ikke én, men mange årsaker til kreftsykdommene. I
prinsippet kan årsaken deles i ytre faktorer (livsstil,
kosthold, luft, stråling, virus, etc.) og indre faktorer
(arv, etc.). Som regel kreves flere faktorer for å gi
kreftutvikling. HPV-virus og hepatitt-C-virus er
nødvendige årsaker til visse kreftformer. De er
imidlertid ikke tilstrekkelige da flertallet av de
smittede ikke utvikler kreft. Vertsfaktorer er nemlig
også viktige.
Utviklingen av kreft er en tidkrevende og komplisert
prosess, og det kan ta mange år fra
sykdomsutviklingen starter til pasienten får symptomer.
Et eksempel på dette kan være sigarettrøyking der
eksponeringen starter i ungdommen mens de fleste
lungekrefttilfeller rammer pasienter over 50 år.
Dessuten er det bare et mindretall av røykerne som
utvikler lungekreft. Tross store fremskritt over mange
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år i kreftforskning, er kunnskapen om årsaken til kreft
fortsatt begrenset.

Figur 2-2: Strålebehandling

2.1.2 Forebygging
Fordi ytre faktorer spiller en stor rolle ved utvikling av
kreft, er mulighetene for forebygging i prinsippet
meget store. Det er godt dokumentert at man kan
forebygge kreft ved å redusere eksponering av blant
annet tobakksrøyk, solstråling, visse typer mat mv.
(primærforebygging). Sekundærforebygging
innebærer å fjerne forstadier til kreft (eksempel:
livmorhalskreft) eller tidlige stadier av svulsten
(eksempel: brystkreft). Sekundærforebygging krever
oftest et system (screening) for å lete systematisk etter
symptomfrie personer som har eller er i ferd med å
utvikle kreft. Til tross for effektiv forebygging må vi
imidlertid regne med at antall krefttilfeller vil øke i
Norge fordi det blir flere eldre i samfunnet.

Illustrasjon hentet fra www.my.clevelandclinic.org

2.2 Diagnostikk, behandling og
pleie

Strålebehandling kan helbrede visse kreftformer, bl.a.
enkelte typer lymfekreft. Ofte gis strålebehandling til
pasienter med spredning for å redusere smerte og
andre symptomer.

2.2.1 Diagnostikk

2.2.4 Kjemoterapi og annen legemiddelbehandling

En kreftdiagnose stilles etter en omfattende innsamling
av informasjon om symptomer, kliniske funn,
patologisk-anatomisk undersøkelser, biokjemiske
undersøkelser, billeddiagnostikk, mv. Et sentralt
element er den patologisk-anatomiske undersøkelse
med mikroskopi av sykt ved tatt fra svulsten.
Billeddiagnostikk med især CT, PET-CT og MR gir
informasjon både om type kreftsykdom og utbredelse,
og ikke minst om effekt av behandling. Til tross for
alle nye diagnostiske teknikker og forbedring av
eksisterende, forblir det usikkerhet i
kreftdiagnostikken. Til dels kan det være usikkerhet
om krefttype og til dels om det foreligger kreft eller
ikke. I økende grad har man blitt oppmerksom på at
svulster som utvilsomt ser ut som kreft i mikroskopet,
ikke behøver å utvikle seg til en dødelig sykdom.

Legemidler får en stadig større plass i behandlingen
av kreft, både som symptomdempende behandling
(redusere smerter og kvalme) og for å påvirke selve
kreftsykdommen. Det siste kan oppnås ved cellegifter,
ved hormonbehandling eller legemidler som øker
kroppens immunforsvar mot kreftcellene
(immunonkologi). Målrettet behandling (targeted
therapy) betyr at valg av legemiddel gjøres ut fra
hvilke egenskaper (mutasjoner, hormonreceptorer, etc.)
kreftcellene har.

2.2.2 Kirurgi
Det ultimate mål for kreftbehandling er å helbrede
pasienten. Kirurgi er den viktigste metode for å nå
dette målet ved å fjerne det syke vevet. Kirurgi kan
også være aktuelt for å redusere symptomer eller
komplikasjoner av langtkommen sykdom.
2.2.3 Strålebehandling
Ioniserende (elektromagnetisk stråling (blant annet
røntgenstråling), ultrafiolett stråling, gamma-stråling,
etc.) kan destruere celler og vev. Strålebehandling gis
ofte etter operasjon for å eliminere eventuelle
resterende kreftceller som har potensiale for å spre
seg. Det gjelder for eksempel bestråling av brystet
etter at kvinner er operert med brystbevarende
teknikk.

2.2.5 Pleie
Kreftpasienter kan ha behov for ulike typer pleie,
både tidlig og sent i sykdomsforløpet. Utlagt tarm
eller blære (såkalte stomi) krever kyndig pleie av
personale med sykepleierkompetanse. Pasienter med
langtkommen sykdom kan ha problemer med daglige
aktiviteter eller egenpleie. Alle landets kommuner
tilbyr ulike former for pleie og omsorg inklusive
opphold i institusjon.
2.2.6 Palliativ (lindrende) behandling
Når livsforlengende behandling ikke er mulig eller
ønskelig, kan mye gjøres for å lette situasjonen for
pasienten og de pårørende. Et bredt spekter av tiltak
omfatter blant annet legemidler (smertestillende,
kvalmestillende, mv), pleie, riktig ernæring, tekniske
hjelpemidler, eventuelt institusjonsopphold og psykisk
støtte gjennom samtale kan bedre livskvaliteten.
Psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov står
sentralt. En del sykehjem og sykehus har opprettet
egne avdelinger eller team for lindrende behandling.
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livskvaliteten synke gradvis på grunn av
sykdomsutvikling og behandling. Også for pasienter
som helbredes kan sykdommen redusere livskvaliteten
gjennom bekymring for tilbakefall og senvirkninger av
behandlingen.

2.3 Tap av livskvalitet og leveår
Flertallet av kreftdødsfallene i Norge skjer etter fylte
60 år, men kreftsykdommene representerer likevel et
meget stort leveårstap. Blant de 18 vanligste
kreftformer, gir prostatakreft som oftest rammer eldre
menn, det minste gjennomsnittlige leveårstap (ca. 8
tapte leveår). Livmorhalskreft, som oftest rammer
tidligere i livet, gir i gjennomsnitt nesten 25 tapte
leveår.

Folkehelseinstituttet har gjennom prosjektet «Global
Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study»
(2013) beregnet sykdomsbyrden ved en rekke
diagnoser, inkludert kreft. Resultater er publisert i
(Folkehelseinstituttet 2016), og utdrag er gjengitt
under. Dette viser at kreftsykdommer er nest
hyppigste årsak til dødsfall forårsaket av ikkesmittsomme sykdommer og største årsak til tapte
leveår og helsetap.

Kreft gir betydelig tap av livskvalitet. Vanligvis er
livskvalitet mye redusert på diagnosetidspunktet når
reaksjoner knyttet til informasjon om kreften kommer.
Primærbehandlingen representerer egne utfordringer.
Dersom sykdommen viser seg å være uhelbredelig, vil

Figur 2-3: Antall dødsfall forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer i Norge i 2013
Hjerte- og karsykdom

14 085

Svulster

11 366

Nevrologiske sykdommer

4 822

Kroniske luftveissykdommer

2 593

Diabetes, urogenitale, blod og endokrine sykdommer
Fordøyelsessykdommer
Psykiske lidelser og ruslidelser

1 889
968
552

Levercirrhose

347

Andre ikke-smittsomme sykdommer

293

Muskel- og skjelettsykdommer

168

Kilde: Folkehelseinstituttet (2016)

Figur 2-4: Tapte leveår og helsetap av ikke-smittsomme sykdommer i Norge i 2013
Svulster
Hjerte- og karsykdom

12 668

26 658
30 829

Kroniske luftveissykdommer
Diabetes, urogenitale, blod og endokrine sykdommer

22 704

10 540

Fordøyelsessykdommer

11 414
10 484

Muskel- og skjelettsykdommer
Helsetap

62 733
138 164

20 948

Andre ikke-smittsomme sykdommer

Levercirrhose

149 385

52 686
44 367

Nevrologiske sykdommer

Psykiske lidelser og ruslidelser

192 115

22 360

97 050

245
7 336
2 324

163 290

Tapte leveår

Kilde: Folkehelseinstituttet (2016)
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2.4 Økonomiske konsekvenser for
pasienter og samfunn
Kreftsykdommene gir ressursbruk i form av forskning,
forebygging, diagnostikk og behandling. Størstedelen
av kostnadene dekkes over skatteseddelen fordi vi
har et offentlig helsevesen, men pasientene bidrar
også gjennom egenandeler. Behandlingskostnader i
helsetjenesten kalles ofte direkte kostnader. Minst like
viktig kan være all den tid diagnostikk og behandling
tar for pasienten og de pårørende. De aller fleste
pasientene har til dels langvarige sykefravær i
forbindelse med at diagnosen stilles og pasienten får
den første behandlingen. Sykefravær betyr tapt
produksjon selv om pasientene har 100 prosent
sykepenger det første året ved sykefravær. Dersom

sykefraværet varer over ett år, betyr
produksjonstapet også tapte inntekter for pasienten
fordi folketrygdens langtidsytelser ikke tilsvarer 100
prosent lønn. Trygdeordningene dekker i varierende
grad inntektstapet for pasienten, men samfunnet får
likevel et produksjonstap når pasienten faller ut av
produktivt arbeid.
Kreft har betydelige konsekvenser for pasientens
pårørende blant annet i form av bekymringer,
tidsbruk og økonomiske utlegg. Tidsbruken kan gi
arbeidsfravær som ikke alltid dekkes ved sykepenger.
Dersom pasienten kommer på langtidsytelser fra
folketrygden eller dør, vil de pårørende få et varig
inntektsbortfall. Kostnader utover de direkte
behandlingskostnadene kalles indirekte kostnader.
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3. Kreftpasienter i Norge
Ved utgangen av 2014 var det ifølge
Kreftregisteret 242 398 kreftpasienter i live i

diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt, se detaljert beskrivelse i Vedlegg 1.

Norge. Antall nye krefttilfeller samme år var
31 651. I perioden 2009-2015 økte antall

3.1 Kreft i Norge

pasienter i kontakt med fastlege og legevakt fra

2014 ble det diagnostisert 17 024 nye tilfeller av
kreft (ICD10 C00-C96 og visse ICD10-diagnoser i
gruppe D) hos menn og 14 627 hos kvinner (Cancer in
Norway 2014). I perioden 2009-2014 var
aldersjustert insidens blant menn (antall nye tilfeller
per år per 100 000 innbyggere) omtrent uendret,
mens den i samme periode økte med 4,7 blant kvinner.

80 101 til 115 933 (+45 prosent). I spesialisthelsetjenesten var økningen fra 2009-2014
104 934 til 119 935 (+14 prosent). Det var flere
menn enn kvinner i kontakt med helsetjenesten i
samme periode, og flesteparten av pasientene
var over 60 år. Gjennomsnittlig antall kontakter
per pasient per år i primær- og
spesialisthelsetjenesten varierte med både kjønn

I 2014 døde 5 833 menn og 5 138 kvinner av kreft.
Ved utgangen av 2014 var 242 398 pasienter, som
hadde fått en kreftdiagnose, i live.

og helseregion.

Figur 3-1: Prognoser for antall krefttilfeller og
kreftpasienter fordelt etter kjønn

En oversikt over antall pasienter registrert med en
kreftdiagnose i de ulike registrene er presentert i
Tabell 3-1.

Observert og forventet antall nye krefttilfeller frem
mot 2030

Tabell 3-1: Antall kreftpasienter registrert i ulike
helseregistre i 2014
Dataregister

Pasienter

Nye krefttilfeller (insidens)

Kreftregisteret

31 651

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

242 398

Antall* kreftpasienter i
kontakt med
primærlegetjenesten/
avtalespesialist

HELFO/
KUHR-registeret

130 276

Observert og forventet antall kvinner og menn som
per år får kreft i Norge

Antall* kreftpasienter i
kontakt med somatiske
sykehus

Norsk
pasientregister

119 935

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

Reseptregisteret

86 196

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde kreftdiagnose og var i kontakt med helsetjenesten i
løpet av 2014

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken

Kilde: Helsedirektoratet
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Utviklingen i insidens, dødelighet (døde per 100 000
innbyggere per år) og 5-års relativ overlevelse (andel
i live fem år etter kreftdiagnosen ble stillet) for
pasienter med kreft (ICD10 C00–96, D32–33, D35.2–
35.4, D42–43, D44.3–44.5, D45–47) er illustrert i
Figur 3-2 (menn) og Figur 3-3 (kvinner).
Figur 3-2: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved kreft (ICD10 C00–96, D32–
33, D35.2–35.4, D42–43, D44.3–44.5, D45–47)
blant menn

Kreftregisterets rapport, Cancer in Norway 20142,
oppsummer utviklingstrekkene for forekomst og risiko
av kreft i Norge som:
Fra begynnelsen av 50-tallet og frem til i dag, har vi
sett den sterkeste økningen for lungekreft, hud og
føflekkreft, non-Hodgkin lymfom, kreft i
sentralnervesystemet, tykk- og endetarmskreft,
prostatakreft og testikkelkreft. Kreft i magesekken er en
av få kreft former som har hatt en klar og sterk
nedgang.
I 2014 ble 31 651 nye krefttilfeller registrert i
Kreftregisteret. Av disse ble 17 024 tilfeller (54 %)
registrert blant menn, og 14 627 (46 %) ble registrert
blant kvinner. Risikoen for å rammes av en eller annen
kreft form øker med alderen, og før fylte 75 år kommer
36 % av alle menn og 28 % av alle kvinner til å få en
kreftdiagnose.
For alle aldre samlet sett er de vanligste kreft formene
(absolutte tall) blant menn prostatakreft, tykk- og
endetarmskreft, lungekreft og blærekreft.
For kvinner er de vanligste kreft formene brystkreft,
tykk- og endetarmskreft, lungekreft og føflekkreft.

Kilde: Cancer in Norway 2014

Figur 3-3: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved kreft (ICD10 C00–96, D32–
33, D35.2–35.4, D42–43, D44.3–44.5, D45–47)
blant kvinner

For de vanligste kreft formene hos menn ser vi en klar
økning i forekomsten av føflekkreft og annen hudkreft i
den siste 10-årsperioden. For kvinner ser vi økning i
forekomsten av føflekk- og annen hudkreft og av
lungekreft.
Prognosen etter en kreftsykdom er svært varierende
fordi det finnes så mange ulike kreftformer. I tillegg kan
sykdommens utbredelse ved diagnosetidspunktet være
avgjørende for behandling og leveutsikter. For svært
mange kreftsykdommer har prognosen blitt stadig bedre
de siste tiårene. Noe av forklaringen er at vi oppdager
flere tidlige kreftsvulster og langsomtvoksende svulster
som ikke er livstruende.
Antall pasienter, dødelighet og overlevelse, varierer
mye mellom ulike kreftformer. En oppsummering av
insidens, prevalens, dødelighet og relativ overlevelse
for de ulike kreftformene etter ICD10-kode er vist i
Tabell 3-2.

Kilde: Cancer in Norway 2014

Cancer in Norway, norsk sammendrag CIN 2014,
Kreftregisteret
2
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Tabell 3-2: Insidens, prevalens, dødelighet og relativ overlevelse fordelt på ulike kreftformer
Sted

Insidens
2014

All sites
Mouth, pharynx
Lip
Tongue
Mouth, other
Salivary glands
Pharynx
Digestive organs
Oesophagus
Stomach
Small intestine
Colon
Rectum, rectosigmoid
Anus
Liver
Gallbladder, bile ducts
Pancreas
Other digestive organs
Respiratory organs
Nose, sinuses
Larynx, epiglottis
Lung, trachea
Mediastinum, pleura (non-mesothelioma)
Bone
Melanoma of the skin
Skin, non-melanoma
Mesothelioma
Autonomic nervous system
Soft tissues
Breast
Female genital organs
Cervix uteri
Corpus uteri
Uterus, other
Ovary
Other female genital
Placenta
Male genital organs
Prostate
Testis
Other male genital
Urinary organs
Kidney excl. renal pelvis
Renal pelvis
Bladder, ureter, urethra
Eye
Central nervous system
Thyroid gland
Other endocrine glands
Other or unspecified
Lymphoid and haematopoietic tissue
Hodgkin lymphoma
Non-Hodgkin lymphoma
Malignant immunoproliferative diseases
Multiple myeloma
Leukaemia

31 651
620
123
132
111
71
183
6 462
289
488
162
2 801
13 656
86
219
175
736
141
3 212
47
133
3 019
13
57
2 003
1 922
66
15
147
3 348
1 687
338
727
12
424
184
2
5 268
4 889
321
58
2 370
814
106
1 450
92
959
353
201
320
2 549
134
982
60
371
1 002

ICD-10
C00–96
C00–14
C00
C01–02
C03–06
C07–08
C09–14
C15–26
C15
C16
C17
C18
C19–20
C21
C22
C23–24
C25
C26
C30–34, C38
C30–31
C32
C33–34
C38
C40-41
C43
C44
C45
C47
C48-49
C50
C51–8
C53
C54
C55
C56
C51–52, C57
C58
C60–63
C61
C62
C60, C63
C64–68
C64
C65
C66–68
C69
C70–2, D32–33
C73
C37, C74–75
C39, C76, C80
C81–96
C81
C82-86, C96
C88
C90
C91–95, D45–47

Antall
Relativ 5-års
Antall døde
personer i
overlevelse
2014
live (31.12)
2010-2014
242 398
10 971
68,9
4 590
110
64,8
1 360
2
880
23
740
31
558
12
1 122
42
36 106
3 221
552
226
13,8
1 982
301
23,4
992
59
19 783
1 138
58,9
11 089
408
66,2
675
17
448
204
14,4
439
78
19,7
841
713
5,5
177
77
8 111
2 224
343
13
1 142
39
6 619
2 158
13,2
62
14
753
25
22 261
322
79,0
14 131
52
121
56
252
6
1 511
77
42 786
669
22 031
579
6 972
63
9 804
81
46
85
4 203
292
1 200
58
153
49 199
1 107
41 841
1 093
90,8
7 049
4
98,2
479
10
18 357
659
6 006
286
67,6
622
12
12 042
361
73,1
1 040
8
11 940
390
58,4
5 202
49
89,2
3 642
22
585
443
21 056
951
2 547
24
85,3
8 770
285
68,5
555
10
1 845
252
7 528
380
59,8
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Figur 3-6: Pasienter med en kreftdiagnose i kontakt
med primærlegetjenesten (fastlege/legevakt) fordelt
etter alder*, 2009 - 2015

3.2 Kreftpasienter i
primærlegetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra KUHRregisteret (HELFO) for antall pasienter, der kjønn og
alder og kontakter med primærlegetjenesten for kreft
står sentralt.

185871
177378

118662
99658

Antall kreftpasienter som i løpet av perioden 20092015 var i kontakt med primærlegetjenesten (fastlege
eller legevakt) økte fra 80 101 til 115 933 (Figur
3-4).

46718
21989

12595 18515

Figur 3-4: Antall kreftpasienter i kontakt med
primærlegetjenesten (fastlege/legevakt), 2009-2015

80101

86365

91725

96694

101545

109023

115933

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics. *Alder ved
behandlingsstart (første kontakt i perioden 2009-2015)

Helse Sør-Øst var helseregionen med flest
kreftpasienter i primærlegetjenesten i 2015.
Fordelingen mellom helseregionene er presentert i
Figur 3-7.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figur 3-7: Antall kreftpasienter i kontakt med
primærlegetjenesten (fastlege/legevakt) fordelt etter
helseregion, 2015
65751

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

Fordelingen mellom kjønnene er vist i Figur 3-5. Av
figuren ser vi at det var flere menn enn kvinner, og at
antall pasienter økte for begge kjønn.
Figur 3-5: Antall kreftpasienter i kontakt med
primærlegetjenesten (fastlege/legevakt) fordelt etter
kjønn, 2009-2015

41835

38266

45250

41115

48138

43587

50955

45739

53874

47671

57572

51451

61297

54636

16033

24175
9921

Helse Midt Helse Nord

Helse SørØst

Helse Vest

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics. Merk: 53 pasienter
var registret med ukjent helseregion

Gjennomsnittlig antall kontakter (konsultasjoner,
sykebesøk, telefonkontakt mv.) per pasient per år i
primærlegetjenesten varierte noe mellom
helseregionene (Figur 3-8). Pasientene i Helse Nord
hadde i gjennomsnitt omtrent én mer kontakt i året enn
i Helse Sør-Øst og Helse Vest.
Figur 3-8: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten per pasient per år, fordelt etter
helseregion, 2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Menn

5,0

5,6

4,7

4,6

Helse SørØst

Helse Vest

Kvinner

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

De fleste pasientene som var i kontakt med
primærlegetjenesten i løpet av perioden 2009-2015,
var over 60 år (Figur 3-6).

Helse Midt Helse Nord

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics
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I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) for antall pasienter, der kjønn,
alder og kontakter med somatiske sykehus for kreft
står sentralt.
3.3.1 Kreftpasienter i kontakt med somatiske
sykehus
I perioden 2009-2014 var i alt 298 588 pasienter
med en kreftdiagnose i kontakt med somatiske sykehus
i Norge. Antallet varierte fra 104 934 til 119 935 i
de enkelte år (Figur 3-9).
Figur 3-9: Antall kreftpasienter i kontakt med
somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter
kalenderår, 2009 - 2014

104 934

108 108

111 523

114 497

116 139

119 935

stråleterapi og kjemoterapi) for somatisk helsetjeneste
som helhet økte med 6,2% i perioden 2010-14
(SAMDATA, 2014). Antall dagbehandlinger gikk ned
med 4,1% og antall innleggelser med 3,7% i samme
periode.
Sammenhengen mellom utviklingen i antall pasienter
og antall kontakter er illustrert i Figur 3-10. Av figuren
ser vi at antall polikliniske kontakter har økt mer enn
antall pasienter i perioden. Den sterke økningen i
poliklinikk i perioden 2009-12 har sammenheng med
endret registrering av strålebehandling. Samtidig har
det vært et fall i dagbehandling, til tross for en økning
i antall pasienter. Antall innleggelser har økt noe i
perioden.
Figur 3-10: Antall kreftpasienter i kontakt med
somatisk spesialisthelsetjeneste og antall
behandlingsepisoder fordelt etter omsorgstype
(poliklinikk, dagbehandling og innleggelse), 20092014, tall i 1000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Tabell 3-3: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poliklinisk
DagInnleggelse
konsultasjon behandling
546 437
20 143
101 132
611 995
21 122
101 626
644 942
19 293
100 271
688 179
19 344
101 041
705 804
18 742
101 258
732 759
18 674
103 828

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
4 656 590 kontakter i perioden 2009-2014 for
pasienter med en kreftdiagnose (Tabell 3-3). Antall
polikliniske konsultasjoner for kreft økte med 34
prosent i perioden. Antall poliklinikkbesøk (inklusive

Poliklinikk/antall pasienter

800
700
600
500

Poliklinikk

120
Antall pasienter
Innleggelser

60

300

100

100
80

400

200

140

40
Dagbehandling

-

20

Dagbehandling/innleggelse

3.3 Kreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten

-

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Sammenlignes antall kreftrelaterte kontakter med
kontakter i helsetjenesten generelt for perioden 2012
til 2014, ser vi at dagbehandling for kreftpasienter
kun har falt med 3,5 prosent, mens for alle somatiske
pasienter var tilsvarende reduksjon 20,1 prosent.
Kreftpasientene hadde også en høyere vekst i antall
innleggelser (2,8 prosent mot 0,2 prosent), mens
utviklingen i antall polikliniske konsultasjoner var litt
lavere for kreftpasientene (6,5 mot 7,0 prosent) (Figur
3-11).
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Figur 3-11: Kontakter i spesialisthelsetjenesten for kreftpasienter og alle somatiske pasienter, fordelt på
behandlingstype, antall og prosentvis vekst
Antall kontakter (tall i 1000)

Dagbehandling
484,0

479,2

19,3

18,7

2 012

2 013

Kreft

Innleggelser

Polikliniske konsultasjoner

101,0

101,3

103,8

688,2

705,8

793,1

791,8

794,8

4 706,5

4 748,7

2 012

2 013

2 014

2 012

2 013

732,8

18,7
5 035,8

386,6

2 014
All somatikk

Kreft

All somatikk

Kreft

2 014
All somatikk

Prosentvis vekst 2012-2014:
-3,5 %

2,8%

6,5%

-20,1%

0,2%

7,0%

Prosentvis vekst 2013-2014:
-0,4%

2,5%

3,8%

-19,3%

0,4%

6,0%

Datakilde: NPR, Analyse: Oslo Economics

Figur 3-12: Aktivitet i spesialisthelsetjenesten for kreftpasienter og alle somatiske pasienter, fordelt på
behandlingstype, aktivitet og prosentvis vekst
Aktivitet (DRG-poeng, tall i 1000)

Dagbehandling
93,5

92,7

4,4

4,3

2 012

2 013

Kreft

Innleggelser
94,7

171,7

Polikliniske konsultasjoner

181,8

179,8

4,8

1 008,6

1 009,0

1 021,9

2 014

2 012

2 013

2 014

All somatikk

Kreft

All somatikk

58,2

60,9

228,5

236,4

2 012

2 013

Kreft

61,8

251,0

2 014
All somatikk

Prosentvis vekst 2012-2014:
10,2 %

4,7%

6,2%

1,3%

1,3%

9,8%

Prosentvis vekst 2013-2014:
12,0%

-1,1%

1,4%

2,2%

1,3%

6,2%

Datakilde: NPR, Analyse: Oslo Economics
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Omtrent halvparten av kreftpasientene (148 924
pasienter) var i kontakt med spesialisthelsetjenesten
kun 1-5 ganger i løpet av perioden 2009-2014. Av
de 298 588 pasientene i datasettet var om lag 8% i
kontakt med spesialisthelsetjenesten mer enn 50
ganger (Figur 3-13).
Figur 3-13: Kreftpasienter fordelt etter antall
behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

Antall pasienter som var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for kreft, økte både for menn
og for kvinner (Figur 3-15).
Figur 3-15: Antall kreftpasienter behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter kjønn,
2009 - 2014

Antall pasienter

Sammenlignes aktiviteten, målt som DRG-poeng, for
perioden 2012 til 2014 ser vi at dagbehandling for
kreftpasienter økte med 10,2 prosent, mens for alle
somatiske pasienter var tilsvarende økning kun 1,3
prosent. Kreftpasientene hadde høyere aktivitet
knyttet til innleggelser (4,7 prosent mot 1,3 prosent),
mens utviklingen i poliklinisk aktivitet var litt lavere for
kreftpasientene (6,2 mot 9,8 prosent).

56358

57901

58460

52776

54414

56596

52158

55165

57679

53694

2009

2010

2011

2012

2013

Menn

60075
59860

2014

Kvinner

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

148924

Figur 3-16: Pasienter med en kreftdiagnose
behandlet i somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt
etter alder*, 2009 - 2014
44027
20635

1-5

23790
12621 9522 7673 16564 14832

76621
68785

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 >50

Antall behandlingsepisoder per pasient
42621

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt hadde pasientene med en kreftdiagnose
15,5 behandlingsepisoder (median = 6) i perioden
2009 – 2014.
Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
spesialisthelsetjenesten varierte noe mellom
helseregionene. Sammenlignet med
primærlegetjenesten hadde pasientene flere kontakter
per år i spesialisthelsetjenesten (Figur 3-14).
Figur 3-14: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt på helseregioner, 2009-2014
5,0

6,7

5,6 6,3

Helse Midt Helse Nord
Primærhelsetjenesten

7,2
4,7

4,6

Helse SørØst

6,5

Helse Vest

Spesialisthelsetjenesten

24009
15717
12136

49144

9446
109

Datakilde: NRP, Analyse Oslo Economics. *Alder ved
behandlingsstart (første kontakt i perioden 2009-2014)

De fleste kreftpasientene i kontakt med
spesialisthelsetjenesten i Norge var over 60 år (68
prosent). I perioden 2009-2014 var det 12 136
pasienter i kontakt med den norske
spesialisthelsetjenesten i forbindelse med en
kreftdiagnose.
Helse Sør-Øst var helseregionen med flest
behandlingsepisoder i perioden 2009-2014. I 2014
hadde Helse Sør-Øst omtrent 135 000 flere
behandlingsepisoder for kreftpasienter enn de andre
helseregionene til sammen. Justert for befolkningsvekst
hadde alle helseregionene vekst i antall
behandlingsepisoder i perioden.

Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics
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Figur 3-17: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for kreftpasienter fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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4. Kreft i Norge: Helsetjenestekostnader
De totale kreftrelaterte kostnadene i
helsetjenesten var 14,5 milliarder kroner i 2014.
Dette tallet inkluderer ikke pleie- og
omsorgskostnader. Primærlegetjenesten
representerte 472 millioner kroner,
spesialisthelsetjenesten 12 983 millioner, mens
det ble utlevert legemidler fra apotek for 1 054
millioner. Kostnadene i somatiske sykehus
(DRG-basert) økte fra 8,8 milliarder i 2010 til
10,0 milliarder i 2014. Gjennomsnittskostnaden
var lavere for kvinner enn for menn. Spesialisthelsetjenestens kostnader er høyest den første
perioden etter at en kreftdiagnose er stilt og mot

egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
4.1.1 Refusjon og egenandeler
HELFO utbetalte refusjon til fastleger og
legevaktsleger for 115 828 pasienter med
kreftdiagnose i 2015. Den samlede refusjonen for
disse pasientene var 123 millioner kroner. I tillegg
betalte pasientene omtrent 26 millioner kroner i
egenandeler. Utviklingen i kostnadene til refusjoner og
egenandeler for perioden 2009 til 2015 er vist i Figur
4-1.
Figur 4-1: Kostnader til refusjon og egenandeler ved
kreftbehandling hos primærleger (fastleger og
legevakt) fordelt etter år, 2009-2015, millioner
kroner, løpende priser

slutten av pasientenes levetid
Med utgangspunktet i tre registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader knyttet til forebygging og
behandling av kreft:
•
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR) (somatiske sykehus)
Reseptregistret (legemidler utlevert fra apotek)

For kostnader som ikke er registrert i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB. Vi har også innhentet data for all
kreftlegemiddelbruk.
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137

148

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Datakilde: HELFO. Analyse Oslo Economics

Tabell 4-1: Kostnader ved kreftbehandling i
primærlegetjenesten 2015, fordelt etter egenbetaling
og refusjon, kroner
Egenbetaling

Refusjon

25 829 072

122 673 136

Gjennomsnittskostnad

223

1058

Median kostnad

187

487

43

204

-

92

Totale kostnader

4.1 Kreftkostnader i
primærlegetjenesten

Per pasient:

Kreftrelaterte kostnader i primærlegetjenesten
omfatter kostnader til allmennleger og legevakt.
Kostnader til samhandlingstjenester inkluderes i
spesialisthelsetjenestens kostnader (Kapittel 4.2).
Kostnader til pleie- og omsorgstjenester omtales
separat i Kapittel 5.

Per kontakt*:

Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og

Nøkkeltall for kostnadene til refusjoner og
egenandeler i 2015 er presentert i Tabell 4-1. I
gjennomsnitt betalte hver kreftpasient 223 kroner
(median = 187) i egenandel i forbindelse med
fastlegekontakt i 2015, mens HELFO i gjennomsnitt
utbetalte 1 058 kroner (median = 487) til legene.

Gjennomsnittskostnad
Median kostnad

Datakilde: HELFO. Analyse Oslo Economics * Omfatter også
telefonkonsultasjoner og andre indirekte kontakter

4.1.2 Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd, vakttillegg og andre kostnader for
kreftpasienter er beregnet til 362 millioner kroner i
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2015. Dette estimatet er beregnet med et
utgangspunkt i at refusjoner og egenandeler kun
dekker 29 prosent av de samlede kostnadene i
primærlegetjenesten (jfr. Helsedirektoratet (2015)).
Det er verdt å legge merke til at dette estimatet er
svært usikkert, blant annet fordi det er vanskelig å
anslå hvilken andel av kostnadene som kommer i
tillegg til refusjon/egenandel som er knyttet til
kreftpasienter.

privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
refusjoner og egenandeler knyttet til behandling hos
privatpraktiserende spesialister som mottar refusjon
fra HELFO er vist i Figur 4-2.
Figur 4-2: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved kreftbehandling privatpraktiserende spesialister
som mottar refusjon fra HELFO, 2009-2015,
millioner kroner

4.1.3 Oppsummering av kostnader i
primærlegetjenesten

43

De totale kostnadene i primærlegetjenesten er
oppsummert i Tabell 4-2.

2012

2013

2014

2015

Refusjoner og
egenandeler

105

115

125

137

148

Tilskudd og
andre
kostnader
(anslag)

257

282

306

335

362

Samlede
kreftrelaterte
kostnader i
primærlegetjenesten

51

52

57

63

67

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tabell 4-2: Oppsummering av kostnader i
primærlegetjenesten 2011-2015, millioner kroner
2011

49

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at de kreftrelaterte kostnadene utgjør 44
millioner kroner i 2015. Dette bygger på en
forutsetning om at refusjoner og egenandeler utgjør
om lag 60 prosent av samlede finansiering
(Helsedirektoratet 2015).
4.2.2 Kostnader i somatiske sykehus

362

397

431

472

510

Datakilde: HELFO og Helsedirektoratet (2015), Analyse Oslo
Economics.

4.2 Kreftkostnader i
spesialisthelsetjenesten
Kreftrelaterte kostnader i spesialisthelsetjenesten
inkluderer diagnostisering og behandling hos
privatpraktiserende spesialister og i somatiske
sykehus. Registerdata fra HELFO gir informasjon om
kostnader hos privatpraktiserende spesialister og NPR
inneholder data for somatiske sykehus. I tillegg til
kostnader som kan beregnes ved hjelp av
registerdata kommer kostnader knyttet til poliklinisk
billed-diagnostikk, laboratorieundersøkelser,
pasienttransport, FoU, RHF-administrasjon,
kapitalkostnader mv. Disse kostnadene er beregnet på
grunnlag av regnskapsdata med utgangspunkt i
kreftepisodenes andel av aktiviteten (målt ved DRGpoeng) i somatiske sykehus. For poliklinisk billeddiagnostikk og laboratorieundersøkelser benyttes
andelen kreftrelaterte kontakter.
4.2.1 Privatpraktiserende spesialister
Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til kreftpasienters kontakter med

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i behandlingsepisodenes DRG-vekt og
enhetskostnad. I tillegg kommer pasientenes
egenandel som var 320 kroner i 20143. DRG-vekten
for den enkelte behandlingsepisode tar utgangspunkt i
faktiske utgifter fra sykehusenes regnskaper.
Kostnadene inkluderer driftskostnadene i sykehusene,
men ikke kapitalkostnader, poliklinisk lab- og
røntgentjenester, forskning og utvikling i sykehus,
egenandeler på poliklinikk, ikke-ISF finansierte
tjenester og privatfinansiert sykehusbehandling. I
tillegg til direkte kostnader ved diagnostikk og
behandling, inkluderes også kostnader ved IT,
administrasjon og andre indirekte kostnader. For en
nærmere beskrivelse av kostnadsberegninger og
diagnoserelaterte grupper (DRG) se Vedlegg 1.
Figur 4-3 viser nøkkeltall for kreftrelaterte DRGkostnader i somatiske sykehus. Kostnadene var i
overkant av 10 milliard kroner i 2014, noe som
utgjorde omtrent 8 prosent av de totale kostnadene i
spesialisthelsetjenesten4.
Figur 4-3 viser at kreftrelaterte kostnader (DRGbaserte) var lavere i 2012 enn 2011. Dette fallet er
imidlertid ikke reelt fordi det var endringer i
finansieringsordningen for stråleterapi. Frem til 2010
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-06-24870
4 Helsedirektoratet, SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014
3
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ble poliklinisk stråleterapi finansiert av HELFO på linje
med polikliniske lab- og røntgentjenester. I 2011 ble
finansieringen flyttet til ISF/DRG-systemet, og
kostnadsvektene i DRG-systemet satt med antagelse
om at de tidligere HELFO-takstene reflekterte de
faktiske kostnadene. I løpet av 2011 gjorde man
beregning av de faktiske kostnadene ved stråleterapi
og fant at disse var langt lavere enn takstene skulle
tilsi. Kostnadstallet for 2011 ble derfor for høyt.
Helsedirektoratets kostnadsanalyser tydet på at
sykehusene i 2011 hadde fått ca. 600 millioner kroner
mer i DRG-refusjon enn kostnadene skulle tilsi. Dette
beløpet ble fordelt på all annen behandling i

somatiske sykehus, herunder annen kreftbehandling
enn stråleterapi. Endringen får det til å se ut som om
ressursbruken til kreft gikk ned fra 2011 til 2012 selv
om antall behandlingsepisoder viser at kostnadene
steg. Kostnadsvektene i DRG-systemet ble derfor
justert ned fra 2012 for å reflektere de faktiske
kostnadene
Av Figur 4-3 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
pasienter/behandlingsperioder genererte særlig høye
kostnader.

Figur 4-3: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014

Totale kostnader (millioner kroner)

2 489

2 848

2 402

2 594

2 717

6 291

6 483

6 511

7 126

7 307

2010

2011

2012

2013

2014

Dagbehandling og innlagt døgn

Poliklinisk konsultasjon

Per behandlingsepisode (tusen kroner)
12,2

11,9

3,7

2010

11,8

11,0

Per pasient (tusen kroner)
81,2

11,7

83,7

77,8

83,7

83,6

4,4
2,5

2011

2012

Gjennomsnitt

2,3

2,5

9,4

11,9

9,2

9,6

11,5

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Median

Gjennomsnitt

Median

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.
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Figur 4-4: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert) per
pasient per år fordelt etter kjønn, 2010 – 2014,
1000-kroner

Gjennsomsnittskostnad per pasient
86

84
78
2010

87

80

81

81

2013

2014

76

2011

2012
Menn

86

81

kostnadene var knyttet til innleggelser (7,1 milliarder
kroner). Polikliniske kontakter stod for kostnader på
omtrent 2,7 milliarder kroner, mens dagbehandling
utgjorde omtrent 174 millioner kroner i 2014.
DRG-systemet skiller mellom medisinske og kirurgiske
DRG-er. Med utgangspunktet i DRG-klassifiseringen i
2016, har vi delt kostnadene for innleggelser og
dagbehandling på kirurgi og medisinske behandlinger
(Figur 4-7).
Figur 4-7: Kostnader* (DRG-basert) i 2014 fordelt på
medisinske og kirurgiske DRG-er, millioner kroner

Kvinner

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av
finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt
konsekvenser for beregning av kostnadene i årene 2011-2013.

3 392

Gjennomsnittskostnaden fordelt etter kjønn er
presentert i Figur 4-4. Gjennomsnittskostnaden for
menn var i perioden 2010-2014 noe høyere enn for
kvinner.
Gjennomsnittskostnaden per pasient i 2014 varierte
noe mellom helseforetakene (Figur 4-5). Helse Vest
hadde den høyeste gjennomsnittskostnaden per
pasient i 2014 med i overkant av 85 000 kroner,
mens tilsvarende størrelse for Helse Midt var omtrent
81 000 kroner.
Figur 4-5: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert) per
pasient per helseforetak, 2014
81 015

83 691

85 368

83 627

3 856

Kirurgi

Medisinsk

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics *2 DRG-er manglet
klassifisering, i tillegg til polikliniske kontakter med DRG høyere
enn 700.

Antineoplastisk behandling («kjemoterapi») før død
Norsk Pasientregister fanger opp informasjon om
antineoplastisk legemiddelbehandling (cellegift og
annen medikamentell kreftbehandling) gjennom DRGsystemet dersom behandlingsepisoden er poliklinikk.
Dette fanges opp fordi legen skal registrere
prosedyrekode for infusjon.
Figur 4-8: Prosentandel* av kreftpasienter som blir
behandlet med intravenøs antineoplastisk
behandling i tiden før død, 2009-2014

Helse Midt Helse Nord Helse SørØst

Helse Vest
25%

23%
19%

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

12%

Figur 4-6: Kostnader (DRG-basert) fordelt etter
omsorgsnivå i 2014, millioner kroner
7 132

8% 7%
5% 4%
3% 2%
1% 0%
12 9
6
3
8
7
6
5
4
3
2 1 uke
mnd mnd mnd mnd uker uker uker uker uker uker uker

Tid til død
2 717

174

Dagbehandling

Innlagt døgn

Poliklinisk kontakt

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Kostnadene fordelt etter omsorgsnivå i 2014 er vist i
Figur 4-6. Av figuren ser vi at den største delen av de

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics *Andel av pasienter
som er registret som døde og har mottatt kjemoterapi i perioden
2009-2014

Figur 4-8 viser hvor stor andel av pasientene som
mottok antineoplastisk behandling de siste 12, 9, 6 og
3 månedene før død, og de siste 8 ukene før død.
Mens 0,4 prosent fikk kjemoterapi siste leveuke, økte
andelen uke for uke opp til 7,6 prosent i den åttende
uken før død. 12 måneder før død fikk 25 prosent
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denne typen behandling. Andelene varier etter
krefttype (se rapportens del 2 for detaljer).
Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp
Med utgangspunkt i data fra Norsk Pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 4-9). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 4-10). I beregningen er det justert
for at en del pasienter ikke lever så lenge som tre år
fra diagnosen har blitt stilt.
Figur 4-9: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
kreftbehandling siste 3 leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser, (NOK) per pasient per måned. Tallene er
justert for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for kreft før død.
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Måneder til død
Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Figur 4-10: Kostnader (DRG-baserte)
kreftbehandling siste leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er justert
for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for kreft før død.
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4

Uker til død

4.2.3 Kostnader i spesialisthelsetjenesten som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestens kostnader utover det som er
inkludert i dataene fra NPR. For disse kostnadene har
vi primært benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi
har tatt utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter
forsøkt å estimere hvilken andel som kan anordnes
kreft.
Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for kreft hos
allmennlege eller i sykehuspoliklinikk, får utført
billeddiagnostikk (røntgenundersøkelser, CT, MR, PETCT, ultralydundersøkelser, mv.). Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra de regionale
helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at
egenandelene (for billed-diagnostikk), og refusjonene
dekker 40 prosent av de totale samfunnsøkonomiske
kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
faktiske kostnadene var 3,7 milliarder kroner basert
på beregningsmåten i forrige avsnitt. Dessverre finnes
det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet ikke
hvor stor andel av kostnadene som gjaldt kreft. Vi tok
derfor utgangspunkt i andelen av de 9,03 millioner
behandlingsepisoder (innleggelser, dagbehandling,
poliklinikk) i somatiske sykehus i 2014. Av disse var
855 000 (9,5 prosent) relatert til kreft (jfr. Tabell
3-3). Basert på forutsetninger ovenfor, og at 9,5
prosentandelen er representativ, blir de kreftrelaterte
kostnadene for poliklinisk billed-diagnostikk ca. 350
millioner kroner i 2015.
I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale helsetjenestekostnadene som derved blir 5,6
milliarder kroner. Dersom vi antar at de kreftrelaterte
kostnader utgjør 9,5 prosent av totalen, er disse 535
millioner.

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Andre kostnader i somatiske sykehus
Spesialisthelsetjenesten har en rekke andre kostnader
som ikke inkluderes i DRG-vektene. Kreftbehandlingens andel av disse kostnadene anslås til
2 053 millioner kroner. Dette omfatter blant annet
kostnader til ambulansetjenester, annen
pasienttransport, forskning og utvikling, kjøp av
tjenester fra private leverandører, RHF-administrasjon
og større investeringer (kapitalkostnader).
For å estimere kreftbehandlingens andel av disse
kostnadene har vi tatt utgangspunkt i SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. De totale kostnadene i
den somatiske spesialisthelsetjenesten utgjorde 98,8
milliarder kroner i 2014. I tillegg kommer kjøp av
tjenester fra private aktører med kjøpsavtale på om
lag 1,2 milliarder kroner.
SAMDATA (2014) oppgir at kreftepisodene stod for
13 prosent av all aktivitet (målt i DRG-poeng) på
norske sykehus i 2014. Dersom vi legger til grunn at
kreftpasientene legger beslag på 13 prosent av
kostnadene i den somatiske spesialisthelsetjenesten (og

noe lavere, 6 prosent, ved kjøp fra leverandører uten
kjøpsavtale), trekker fra poster der vi har data
(refusjoner og egenandeler til privatpraktiserende
spesialister, DRG-finansierte kostnader i somatiske
sykehus, poliklinisk billed-diagnostikk og laboratorieundersøkelser) og i tillegg inkluderer kjøp fra private,
blir de estimerte kostnadene som allokeres til
kreftbehandling 2 053 millioner kroner i 2014.
Til tross for usikkerheten i anslagene, vurderes det som
mer dekkende å inkludere en andel av kostnadene
enn ikke å synliggjøre denne ressursbruken.
4.2.4 Oppsummering av kostnader i
spesialisthelsetjenesten
De totale kostnadene i spesialisthelsetjenesten er
oppsummert i Tabell 4-2. Kostnadene var omtrent 13
milliarder kroner i 2014, noe som utgjorde 10,1
prosent av de totale kostnadene i
spesialisthelsetjenesten (127 979 millioner kroner), og
13 prosent av den somatiske spesialisthelsetjenesten
(98 829 millioner kroner når fellesutgifter allokeres
etter tjenesteområde).

Tabell 4-3: Oppsummering av kostnader i spesialisthelsetjenesten, millioner kroner
2011

2012

2013

2014

86

87

95

105

9 332

8 913

9 720

10 023

Poliklinisk billed-diagnostikk (anslag)*

248

288

302

324

Laboratorieundersøkelser (anslag)*

366

425

446

478

Andre kostnader i somatiske sykehus (FoU,
helseadministrasjon, kapitalkostnader,
privat sykehusbehandling mv. - anslag)

520

1 380

1 311

2 053

10 552

11 093

11 873

12 983

Privatpraktiserende spesialister
Somatiske sykehus (Basert på DRG)

Totalt

Datakilde: NPR, HELFO og SSB, Analyse Oslo Economics. *Beregningene tar utgangspunkt i estimater for 2015, og er justert med
veksten i lab-/røntgenutgifter i SSBs helseregnskap

4.3 Legemiddelkostnader
Legemiddelkostnadene knyttet til behandling av
kreftpasienter omfatter både kostnadene til
legemidler utlevert fra apotek og legemidler brukt på
sykehus. Data fra Farmastat gir informasjon om det
totale legemiddelforbruket, mens data fra
Reseptregistret kun inneholder informasjon om
legemidler utlevert fra apotek. De DRG-baserte
kostnadstallene for somatiske sykehus inkluderer
kostnader for legemidler (jfr. 4.2.2). Vi kan derfor
ikke presentere kostnadstall separat for legemidler i
sykehus. Reseptregisteret gir imidlertid gode
kostnadstall for legemidler utlevert fra apotek. Disse
dataene presenteres i avsnitt 4.3.2.

4.3.1 Samlede kreftrelaterte legemiddelkostnader
I dette avsnittet ser vi nærmere på all legemiddelbruk,
både i og utenfor sykehus. Farmastat gir detaljert
statistikk for samlet legemiddelsalg, i og utenfor
sykehus, men skiller ikke mellom det som er brukt i og
utenfor sykehus. Farmastat presenterer salgstall basert
på apotekinnkjøpspris (AIP) uten merverdiavgift (mva).
Da helsetjenester ikke har merverdiavgift og mva
dessuten ikke er en samfunnsøkonomisk kostnad,
presenterer vi legemiddelkostnader uten mva.
Farmastats salgstall må imidlertid justeres for
apotekenes avanse. Denne varierer betydelig etter
legemiddel- og prisgruppe, men er minst for de
dyreste legemidlene. Apotekenes maksimale avanse
er regulert av myndighetene.
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Følgende maksimale avanse er gjeldene for
reseptbelagte legemidler fra 1. januar 2016 (jfr.
Statens legemiddelverk):
•
•
•
•

Av de første kr 200,00 av apotekets innkjøpspris
(AIP) 7 %
Av resten 2,5 %
Kronetillegg kr 25,00 per pakning
Tillegg for A/B-preparater kr 15,00 per pakning

Basert på regler for maksimal avanse, og data fra
Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk, har vi anslått
apotekenes gjennomsnittlige avanse på
kreftlegemidler til 15 prosent. Denne avansen er lagt
til apotekenes innkjøpspris for å finne den samlede
kostnaden til kreftlegemidler.

Figur 4-11 viser de samlede kostnader til
kreftlegemidler (legemidler i ATC-gruppe L som har
kreft som indikasjon, se Vedlegg 3). Kostnadene økte
fra 1 069 til 2 068 millioner kroner (AUP uten mva.) i
perioden 2009-2015.
Veksten i årlige samlede kostnader for
kreftlegemidler har økt betydelig de siste årene. I
2015 økte kostnaden til denne gruppen legemidler
med 21 prosent i forhold til 2014 (Tabell 4-4).
Tabell 4-4: Vekst i kostnader knyttet til
kreftlegemidler per år, prosent

Figur 4-11: Kostnader knyttet til kreftlegemidler*
etter år, løpende priser AUP ekskl. mva, millioner
kroner

1257 1429
1069 1124 1134

1708

2068

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Datakilde: Farmastat, Analyse Oslo Economics. Merk: Retur av
medisin fra apotek til grossist er trukket fra. *Definerte
kreftlegemidler i gruppe L
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Datakilde: Farmastat, Analyse Oslo Economics

Rituximab var legemiddelet med den høyeste
kostnaden i 2015 (Tabell 4-5), men dette legemidlet
brukes også mot revmatiske sykdommer. De ti mest
omsatte kreftlegemidlene stod for 56 prosent av de
totale kostnadene for kreftlegemidler i 2015. Merk at
tallene i Tabell 4-5 ikke er justert for apotekenes
avanse, men viser apotekenes innkjøpspris ekskludert
merverdiavgift.

Tabell 4-5: Kostnader for de ti mest omsatte legemidlene i 2015, fordelt på år, løpende priser, AIP ekskl.
mva, 1000 kroner
ATC-kode
L01XC02
L01XC03
L02BB04
L02BX03
L01XC07
L04AX04
L01XE01
L03AA13
L01XC11
L01XX32

Legemiddel
Rituximab*
Trastuzumab
Enzalutamide
Abiraterone
Bevacizumab
Lenalidomide
Imatinib
Pegfilgrastim
Ipilimumab
Bortezomib

2010

2011

2012

2013

2014

2015

120 590
95 282
52 412
25 714
69 919
60 935
41 796

134 586
99 250
4 976
60 900
29 312
71 619
58 404
46 278

142 213
118 784
68 620
63 752
41 178
78 444
62 764
1 562
49 275

137 449
101 531
4 446
104 144
68 336
43 375
78 057
66 622
34 343
57 398

165 061
115 813
51 833
125 527
79 113
57 713
82 392
77 717
61 308
64 114

173 739
122 222
116 323
112 925
96 399
91 551
87 748
78 767
67 068
65 147

Kilde: Farmastat og Oslo Economics. Retur av medisin til grossist er trukket fra.*Inkludert bruk av Rituximab mot revmatiske sykdommer

4.3.2 Kostnader til legemidler utlevert fra apotek
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister
(Reseptregisteret) inneholder data for alle
utleveringer av legemidler fra apotek til pasient. For
kreftpasienter skjer en betydelig del av
legemiddelbruken i sykehus og er finansiert av
sykehusene. Disse kostnadene fanges ikke opp i
Reseptregisteret, men inngår i spesialisthelsetjenestens
kostnader (se avsnitt 4.2.2). I våre analyser har vi
inkludert følgende legemidler:

•
•
•
•
•

Kvalmestillende legemidler (ATC-gruppe A04)
Smertestillende legemidler (ATC-gruppe N02)
Beroligende og sovemidler mv. (ATC-gruppe
N05)
Midler mot benmetastaser (ATC-gruppe M05)
Antineoplastiske legemidler (ATC-gruppe L)

De samlede kostnader knyttet til legemidler utlevert
fra apotek til pasienter med kreftdiagnose er
presentert i Figur 4-12. Fordi Reseptregisteret ikke
inneholder informasjon om dato for kreftdiagnose,
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inkluderer figuren kostnader for kvalmestillende,
smertestillende, beroligende legemidler og sovemidler
også for tiden før diagnose ble stillet.
Figur 4-12: Kostnader til medikamenter ved kreft
(kreftlegemidler, smertestillende, mv) utlevert fra
apotek, 2009 – 2014, millioner kroner (løpende
priser AUP ekskl. mva)

698

732

743

2009

2010

2011

833

921

2012

2013

1 054

2014

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Kreftlegemidler
Kostnadene knyttet til undergruppen kreftlegemidler
er presentert i Figur 4-13. En liste over de definerte
kreftlegemidlene i ATC-gruppe L er presentert
Vedlegg 3. Det presiseres at legemidler gitt i sykehus
ikke er inkludert i våre reseptregisterdata med mindre
legemiddelet ble utlevert på H-resept. Kostnader
knyttet til H-resepter er ikke inkludert i våre tall for
spesialisthelsetjenesten.

Sovemedisiner, angstdempende legemidler og
smertestillende legemidler
Kreft er en stor belastning for pasient og pårørende.
Pasienter med kreft kan ha smerter, angst og
søvnvansker. Et mål på sykdomsbyrden er derfor hvor
mange og i hvilken grad pasientene brukte legemidler
for angst og søvnvansker. Det gjøres imidlertid
oppmerksom på at tallene ikke skiller mellom
legemiddelbruk før og etter kreftdiagnose ble stilt.
De fleste kreftpasientene fikk utlevert smertestillende
legemidler (ATC-gruppe N02). Paracetamol (ATCkode N02BE01) var her medikamentet som ble
utlevert flest ganger i 2014 (184 400). Blant
angstdempende legemidler hadde oxazepam (ATCkode N05BA04) flest utleveringer (80 168), mens
blant sovemedisiner ble zopiclone (ATC-kode
N05CF01) utlevert 140 239 ganger i 2014. En
oversikt over andelen av pasientene med
kreftdiagnose som fikk utlevert minst ett legemiddel
innenfor de ulike gruppene i 2014 er presentert i
Figur 4-15.
Figur 4-15: Andel av kreftpasienter som i 2014 fikk
utlevert angstdempende legemiddel, sovemedisin
eller smertestillende legemiddel og tilsvarende
andel i befolkningen

Figur 4-13: Kostnader kreftlegemidler (ATC-gruppe
L) ved kreft utlevert på apotek, 2009-2014, millioner
kroner (løpende priser AUP ekskl. mva.)

64%

41%
810
461

500

501

577

679

28%

24%
9%
1%

2009

2010

2011

2012

2013

2014
Angstdempende
legemidler

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

En rekke ulike kreftlegemidler (ATC-gruppe L) brukes i
behandlingen av kreft. Utviklingen i antall unike
kreftlegemidler utlevert er presentert i Figur 4-14.
Figur 4-14: Antall unike kreftlegemidler utlevert
fordelt etter år, 2009-2014
61

2009

65

2010

65

2011

70

2012

74

2013

80

2014

Kreftpasienter

Sovemedisiner

Smertestillende

Generelt i befolkningen*

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics,
*Maksimalanslag for hele befolkningen (alle aldre) basert på
data fra Reseptregisteret

4.4 Oppsummering av
helsetjenestekostnader
Kostnadene knyttet til pasienter med diagnosen kreft i
den norske helsetjenesten er betydelige. Særlig
behandling i spesialisthelsetjenesten er forbundet med
høye kostnader.

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics
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Tabell 4-6: Helsetjenestens samlede kostnader, unntatt pleie og omsorg, ved diagnostikk og behandling av
kreft, løpende priser, millioner kroner
2011

2012

2013

2014

362

397

431

472

10 552

11 093

11 873

12 983

Privatpraktiserende spesialister

86

87

95

105

Dagbehandling

147

143

146

174

Innlagt døgn

6 337

6 368

6 979

7 132

Poliklinisk kontakt

2 848

2 402

2 595

2 717

Poliklinisk billeddiagnostikk*

248

288

302

324

Poliklinisk laboratorietjenester*

366

425

446

478

Andel av øvrige kostnader**

520

1 380

1 311

2 053

Legemiddelkostnader (utlevert på apotek)***

743

833

921

1 054

Herav kreftlegemidler utlevert på apotek***

501

577

679

810

11 657

12 323

13 225

14 509

Primærlegetjenesten
Spesialisthelsetjenesten
Herav:

Totale helsetjenestekostnader

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics *Beregningene tar utgangspunkt i estimater for 2015, og er justert
med veksten i lab-/røntgenutgifter i SSBs helseregnskap. ** Ikke ISF-finansierte aktiviteter som ambulansetjenester, pasienttransport,
pensjon, kapital (sykehusbygg), FoU, RHF-administrasjon og kjøp fra private. *** AUP fratrukket merverdiavgift.

4.5 Helsetjenestekostnader for ulike
kreftformer (utenom pleie- og
omsorg)
Diagnostikk og behandling, og derved kostnader, vil
variere med krefttype, samtidig som det er stor
variasjon i antallet av pasienter med de ulike
kreftformene. I Del 2 av denne rapporten har vi sett
nærmere på tolv utvalgte kreftformer. I dette
delkapittelet presenteres noen hovedtall fra
rapportens Del 2.
Kreftformene er valgt ut på grunnlag av pasienttall
mv, og utvalget ble gjort i samråd med
referansegruppen. Da det ikke finnes representativ
statistikk for diagnoser i kommunenes pleie- og
omsorgstjenester, er pleiekostnadene her ikke
inkludert.
Tabell 4-7 viser hvilke kreftformer som inngår i Del 2
og som resymeres her.
De ulike kreftformene vi har analysert, varierer både
med hensyn til antall nye tilfeller og hvor mange
pasienter som er i live.

Tabell 4-7: Oversikt over 12 utvalgte kreftformer
som inngår i analysene
ICD-10-kode
C00-C14
C18-C20
C25
C33-C34
C43
C50
C53
C61
C64
C65-C68
C82-C86 + C96
C91-C95 + D45-D47

Kreftform
Munnhule- og svelgkreft
Tykk- og endetarmskreft
Bukspyttkjertelkreft
Lungekreft
Føflekkreft
Brystkreft
Livmorhalskreft
Prostatakreft
Nyrekreft
Urinveiskreft
Lymfekreft
Leukemi

Brystkreft (42 786), prostatakreft (41 841) og tykkog endetarmskreft (30 872) var de største
kreftformene målt i antall pasienter i live
(punktprevalens per 31.12.14). Prostatakreft var
kreftformen med flest nye tilfeller i 2014 (4 889 nye
tilfeller). Videre fulgte tarmkreft (4 166), brystkreft
(3 348) og lungekreft (3 019). Kreftformene med
færrest nye tilfeller blant de 12 var i 2014
livmorhalskreft (338), munnhule-/svelgkreft (620) og
bukspyttkjertelkreft (736). En oppsummering av
insidens og punktprevalens er presentert i Figur 4-16.

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet

43

Figur 4-16: Nye krefttilfeller (insidens) og antall i
live (punktprevalens) for ulike kreftformer

Brystkreft
Prostatakreft

Figur 4-17: Antall pasienter i kontakt med
primærlege- og spesialisthelsetjenesten
(periodeprevalens) i 2014 for ulike kreftformer

42 786

3 348

22 828
17 074

Prostatakreft
41 841

4 889

16 955
15 763

Brystkreft
Tykk- og endetarmskreft
Føflekkreft
Urinveiskreft
Lymfekreft

30 872

4 166

22 261

2 003

1 556

982

12 664

8 770

11 964
9 082

Tykk- og endetarmkreft
Leukemi
Urinveiskreft

2 723
7 506
2 687
6 988
5 138
6 245

7 528
1 002

Lungekreft

6 972

Lymfekreft

Lungekreft

6 619
3 019

Føflekkreft

Nyrekreft

6 006
814

Nyrekreft

2 179
2 168

Livmorhalskreft

2 730
2 123

Munnhule-/svelgkreft

254
2 014

Bukspyttkjertelkreft

1 250
1 328

Leukemi
Livmorhalskreft

Munnhule-/svelgkreft
Bukspyttkjertel-kreft

338

4 590
620
841
736

Antall i live (punktprevalens per 31.12.14)

193

5 279

3 793

16 208

Nye krefttilfeller (insidens)
Datakilde: Kreftregisteret, Analyse Oslo Economics

Dersom vi ser på periodeprevalensen (antall pasienter
i kontakt med primærlege- og spesialisthelsetjenesten)
i 2014 er også prostatakreft, brystkreft og tykk- og
endetarmskreft blant de største kreftformene (Figur
4-17). Disse kreftformene hadde alle noen flere
pasienter i kontakt med primærlegetjenesten enn i
spesialisthelsetjenesten. Føflekkreft skiller seg ut ved å
ha svært mange pasienter i kontakt med
primærlegetjenesten (16 208), mens tilsvarende tall
for spesialisthelsetjenesten var relativt lavt i 2014
(3 793). Lymfekreft og munnhule-/svelgkreft hadde
henholdsvis 5 279 og 2 014 pasienter i kontakt med
spesialisthelsetjenesten, mens tilsvarende tall for
primærlegetjenesten var bare 193 og 254. Antall
pasienter i kontakt med primærlege- og
spesialisthelsetjenesten (periodeprevalens) i 2014 for
de tolv kreftformene vi har studert, er presentert i
Figur 4-17.

Periodeprevalens primærtjenesten 2014
Periodeprevalens spesialisthelsetjenesten 2014
Datakilde: HELFO og NPR. Analyse Oslo Economics

Helsetjenestekostnader utenom pleie og
omsorgstjenester ved ulike kreftformer i 2014 er
presentert i Figur 4-18. Tykk- og endetarmskreft var
kreftformen med de høyeste helsetjenestekostnadene
dersom man ser bort fra pleie og omsorgstjenester.
Deretter følger brystkreft, prostatakreft og lungekreft.
Som det fremgår av Figur 4-16 er dette også de
kreftformene som rammer flest pasienter. Av
kreftformene som representerte lavest
helsetjenestekostnader var livmorhalskreft, føflekkreft
og munnhule- og svelgkreft, men mange andre mindre
vanlige kreftformer er ikke med blant de tolv utvalgte
kreftformene.
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Figur 4-18: Samlede helsetjenestekostnader ved
ulike kreftformer (Primærlegetjeneste,
spesialisthelsetjenesten og legemidler utlevert på
apotek. Pleie og omsorgstjenester er ikke inkludert),
millioner kroner, 2014
Tykk- og endetarmkreft
Brystkreft
Prostatakreft
Lungekreft
Leukemi
Lymfekreft
Urinveiskreft
Bukspyttkjertelkreft
Nyrekreft
Munnhule- og svelgkreft
Føflekkreft
Livmorhalskreft

2 016
1 686
1 480
1 319
1 112
664
515
380
317
313
296
208

For alle kreftformene representerte den somatiske
spesialisthelsetjenesten den største
kostnadskomponenten. Andelen varierte mellom 70 og
99 prosent av de samlede helsetjenestekostnadene
utenom pleie og omsorgstjenester. Prostatakreft,
brystkreft og tykk- og endetarmskreft var
kreftformene med høyest kostnader i
primærlegetjenesten.
Lymfekreft og munnhule-/svelgkreft hadde svært lave
kostnader i primærlegetjenesten. I somatiske sykehus
var kostnaden knyttet til behandling av tykk- og
endetarmskreft, brystkreft og lungekreft høyest.
En oversikt over kostnadene i primærlege- og
spesialisthelsetjenesten i 2014 fordelt på ulike
kreftformer er presentert i Figur 4-19.

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo
Economics

Figur 4-19: Kostnader i primærlege- og spesialisthelsetjenesten i 2014, fordelt på ulike kreftformer, millioner
kroner

Primærlegetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Prostatakreft

99,3

Brystkreft

64,6

Tykk- og endetarmkreft

57,2

Tykk- og endetarmkreft

1 939,3

Brystkreft

1 505,5
1 239,3

Lungekreft

Føflekkreft

37,4

Prostatakreft

Lungekreft

35,9

Leukemi

1 089,2
987,8
659,8

Leukemi

12,8

Lymfekreft

Bukspyttkjertelkreft

10,9

Urinveiskreft

Urinveiskreft

10,4

Bukspyttkjertelkreft

369,5

Nyrekreft

10,3

Munnhule-/svelgkreft

312,3

504,3

Livmorhalskreft

4,7

Føflekkreft

259,0

Munnhule-/svelgkreft

1,0

Nyrekreft

247,2

Lymfekreft

0,4

Livmorhalskreft

203,7

Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics

Gjennomsnittskostnaden per pasient per år varierte
også mellom kreftformene (Figur 4-20). I
primærlegetjenesten representerte bukspyttkjertelkreft
(8 700 kr), lungekreft (7 000 kr) og tykk- og
endetarmskreft (4 800 kr) de høyeste
gjennomsnittskostnadene per pasient i
primærlegetjenesten, mens føflekkreft, lymfekreft og
livmorhalskreft hadde de laveste kostnadene per

pasient med rundt 2 000 kroner. I
spesialisthelsetjenesten var kostnadene per pasient
høyest for pasienter med bukspyttkjertelkreft, tykk- og
endetarmskreft og lungekreft (mellom 200 000 og
280 000 kroner). Urinveiskreft, føflekkreft og
prostatakreft hadde alle en gjennomsnittskostnad per
pasient under 75 000 kroner i 2014.
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Figur 4-20: Gjennomsnittskostnad per pasient som var i kontakt med primærlege- og spesialisthelsetjenesten
i 2014, fordelt på ulike kreftformer, 1000 kroner
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213,5

Tykk- og endetarmkreft

198,4

Lungekreft

Tykk- og endetarmkreft

4,8

Nyrekreft

4,7

Munnhule-/svelgkreft

Leukemi

4,7

Leukemi

131,6

Lymfekreft

125,0

Prostatakreft

4,3

155,1

Munnhule-/svelgkreft
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Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet

46

5. Pleie- og omsorgskostnader
Pleie- og omsorgskostnader står for en betydelig
andel av de samlede samfunnskostnadene
forbundet med kreft. Kostnader for omsorg og
pleie omfatter både den kommunale
pleietjenesten og kostnader for de pårørende.
Kostnader for kommunal pleie av kreftpasienter
er estimert til å utgjøre minst 3 milliarder
kroner per år, mens anslaget for uformell pleie
er 2 milliarder kroner. Det er knyttet stor
usikkerhet til disse estimatene.

5.1 Kostnader – kommunal
pleietjeneste
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gir
kommunene plikt til å tilby pleie- og omsorgstjenester
for blant annet kreftpasienter. Kommunene har flere
tjenestetyper som er aktuelle: praktisk bistand,
dagsenter, avlastning i eller utenfor institusjon,
hjemmesykepleie, tidsbegrenset eller varig opphold i
institusjon (sykehjem mv). NOU 1997: 20 (Norsk
Kreftplan) anslo at kommunenes utgifter til syke- og
hjelpepleiere var ca. 392 millioner kroner i 1995.
Statistikkgrunnlaget på den tiden var mindre utviklet
enn i dag, og spekteret av tjenestetyper også mer
begrenset.
KOSTRA-registeret som forvaltes av Statistisk
Sentralbyrå inneholder informasjon om ressursbruk i
kommunene. KOSTRA inneholder statistikk om
kostnader og bemanning i kommunene. De totale
utgiftene beløp seg til 97 milliarder kroner i 2015
(Tabell 5-1). Tallene representerer kommunenes
bruttokostnader ved å produsere de aktuelle
tjenestene. Kommunene mottar diverse tilskudd,
herunder brukerbetaling, hvilket gjør nettokostnadene
lavere.
Tabell 5-1: Norske kommuners kostnader til pleieog omsorgstjenester i 2015
Type tjeneste

Kostnad

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
Pleie- og omsorgstjenester til
hjemmeboende
Akutthjelp pleie- og omsorgtjenester

41 307 074

Institusjonslokaler

4 399 000

Sum

96 595 860

Datakilde: KOSTRA, Analyse Oslo Economics

50 360 261
529 525

Det finnes imidlertid ikke gode tall for hvor stor andel
av kommunenes pleiekostnader som går til
kreftpasienter. Helsedirektoratet har opprettet IPLOS
som er et diagnosebasert register for kommunale
pleie- og omsorgstjenester. IPLOS forvaltes av
Statistisk Sentralbyrå. Av flere grunner er registrering
av diagnose svært ufullstendig i pleie- og
omsorgstjenesten. For det første er det hjelpebehov og
ikke sykdom som er utgangspunktet for pleiebehov.
Mange pasienter vil ha behov for hjelp uten å ha en
veldefinert sykdom eller diagnose. For det andre har
de ansatte stort arbeidspress, og diagnoseregistrering
oppfattes ikke nødvendigvis som relevant. For det
tredje har det vært en viss uvilje mot å registrere
diagnoser fordi noen av disse kan oppfattes som
stigmatiserende. For året 2013 ble det registrert
diagnose for 18,6 prosent av alle pleieepisoder i
Norge mens det forelå reservasjon mot registrering
hos 7,9 prosent. Det store flertall av pleieepisodene
hadde således ingen diagnose. Andelen med
diagnose var bare 7,5 prosent i Vestfold, men 35
prosent i Troms.
Tall fra IPLOS viser også at 3 798 pasienter med
kreftdiagnose fikk ulike typer hjemmebaserte
tjenester. Helsedirektoratet har iverksatt et prosjekt i
tre norske kommuner (Stange, Hadsel, Harstad) for å
forbedre diagnoseregistreringen i pleie- og
omsorgstjenesten. I Harstad, som har ca. 25 000
innbyggere, fikk pasienter med kreft i gjennomsnitt
5,1 timer tjenester (pleie) per uke. Dersom vi antar at
3 798 pasienter alle får 5,1 timer pleie per uke, og at
en pleietime koster 750 kroner inkl. administrasjon,
transport, etc, utgjør dette en årlig kostnad på ca.
755 millioner kroner.
Fordi det er underrapportering av diagnoser i IPLOSregisteret, er det all grunn til å tro at antall
kreftpasienter som får pleie, er høyere enn tallene
ovenfor skulle tilsi. Især er det grunn til å tro at
underrapporteringen er stor for hjemmebaserte
pleietjenester. Vi kan anta at de samlede kostnader
for kommunal pleie av kreftpasienter utgjør minst 3
milliarder kroner per år.

5.2 Pleietjenester fra pårørende
Når pårørende utfører pleieoppgaver for pasienter,
omtales dette ofte som uformell pleie. Dette
representerer i en viss forstand samfunnsøkonomiske
kostnader fordi tiden alltid har en alternativ
anvendelse. Det er imidlertid minst to utfordringer ved
å tallfeste verdien av uformell pleie. For det første er
det oftest vanskelig å tallfeste hvor mye tid som går
med til pleie fordi det er en glidende overgang
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mellom pleie og alminnelig omgang med ens
nærmeste ektefelle, barn, etc. For det andre er det
utfordrende å verdsette (sette kroneverdi på)
tidsbruken. Vi har antatt at pleien i all hovedsak går
på bekostning av fritid. Finansdepartementets
retningslinjer tilsier fritid skal verdsettes som
gjennomsnittlige timepris minus gjennomsnittskatt. Dette
utgjør ca. 210 kroner. Et grovt anslag på verdien av
uformell pleie kan således baseres på følgende
forutsetninger:
•
•
•
•

Fritid har en verdi på 210 kroner per time
Uformell pleie gis bare til kreftpasienter som er i
livets siste 6 måneder
Antall kreftdødsfall er 11 000 per år
Antall timer pleie er 4 per dag

Med disse forutsetningene er verdien av uformell pleie
ca. 1,7 milliarder kroner per år. Tallet er svært
usikkert, særlig fordi antall timer uformell pleie er
svært usikkert.
En europeisk undersøkelse (Luengo-Fernandez, 2013)
viser anslag for uformell pleie i Danmark (277
millioner euro), Finland (166 millioner euro) og Sverige
(397 millioner euro) i 2009. En omregning basert på
befolkningstall og kjøpekraftsparitet i 2014 gir
anslag for Norge på henholdsvis 360, 255 og 305
millioner euro. Hvis vi benytter gjennomsnittet på 306
millioner euro og valutakurs for året 2015 tilsvarer
dette 2,7 milliarder kroner.
Et forenklet anslag på uformelle pleiekostnader er
dermed 2 milliarder kroner per år.
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6. Produksjonstap og tidlig død
Det totale produksjonstapet som følge av

Tabell 6-1: Legemeldt sykefravær knyttet til kreft
2013

2014

757 881

798 412

15 268

15 791

Gjennomsnittlig antall
legemeldte
sykefraværsdagsverk
per forløp

49,6

50,6

Anslag, totalt antall
sykefraværsdagsverk
per
sykemeldingsforløp
(egenmeldt +
legemeldt)

52,6

53,6

Anslag, antall tapte
dagsverk (egenmeldt
+ legemeldt)

803 685

845 785

kreftsykdom er beregnet til å utgjøre 17,7
milliarder kroner i 2014. Av disse er 7,3
milliarder kroner kostnader i forbindelse med
sykelighet (morbiditet), mens 10,4 milliarder er
knyttet til tidlig død (mortalitet).

6.1 Helserelatert trygdeytelser på
grunn av kreftsykdom
Kreftsykdom kan redusere produksjonen i
arbeidsmarkedet. Sykdom kan forhindre
yrkesdeltakelse i kortere eller lengre perioder.
Produksjonstapet ved at en person i produktiv alder er
syk kan delvis kompenseres for ved at vedkommende
selv tar igjen arbeidsoppgaver etter at han er blitt
frisk, eller ved at kollegaer yter ekstra innsats i
sykdomsperioden. Det kan imidlertid også forekomme
et betydelig produksjonstap ved at sykdom reduserer
produktiviteten selv om man går på jobb
(sykenærvær)5. De to siste effektene er imidlertid
utfordrende å måle. Ved å studere kreftrelatert
sykefravær og uførhet får vi likevel et anslag på det
produksjonstapet som oppstår som følge av kreft.
Det er viktig å presisere at trygdeytelsene som
utbetales ikke er en samfunnsøkonomisk kostnad i seg
selv. De er kun overføringer, og tapet ved at syke
mennesker er mindre produktive oppstår uavhengig av
om dette sykefraværet kompenseres for gjennom
trygdesystemet eller ikke. Registrering av
trygdeutbetalingene kan imidlertid benyttes til å
tallfeste produksjonstapet som oppstår på grunn av
kreft.
Vi har mottatt opplysninger fra NAV om legemeldt
sykefravær forårsaket av kreft, og om personer som
mottar arbeidsavklaringspenger og uføretrygd på
grunn av en kreftdiagnose.
6.1.1 Sykmelding
I 2014 gikk i underkant av 800 000 dagsverk tapt på
grunn av kreftrelatert legemeldt sykefravær. Disse
dagsverkene fordeler seg på i underkant av 16 000
sykmeldingsforløp, noe som innebærer at hvert
kreftrelaterte sykmeldingsforløp førte til tap av i
overkant 50 dagsverk.

Antall tapte dagsverk
(legemeldt)
Antall
sykmeldingsforløp

Datakilde: NAV, Analyse Oslo Economics. Antall tapte dagsverk
tar hensyn til de sykmeldtes stillingsbrøker og sykmeldingsgrad

Vi kan også anta at enkelte egenmeldingsdager blir
benyttet i oppstarten av legemeldte
sykemeldingsforløp, men det er vanskelig å anslå hvor
mange. En del pasienter vil trolig gå rett ut i
legemeldt sykmelding, etter for eksempel å ha fått
satt diagnose, mens andre kan ha benyttet flere
egenmeldingsdager ved starten av sitt
sykmeldingsforløp. Generelt tillates tre egenmeldte
sykedager før sykmelding fra lege forelegges, men
bedrifter som er tilsluttet avtalen om inkluderende
arbeidsliv (IA-avtalen) gir sine ansatte rett på inntil
åtte egenmeldte sykefraværsdager på rad. Hele
offentlig sektor, og mange i privat sektor er omfattet
av IA-avtalen. Vi legger derfor til grunn et anslag på i
gjennomsnitt tre egenmeldte sykefraværsdagsverk per
sykmeldingsforløp. På denne bakgrunn anslår vi at
kreft gir 845 785 tapte dagsverk i 2014. Det
tilsvarende tall for 2013 var 803 685.
Verdien av disse tapte dagsverkene er verdien av
den tapte produktiviteten. Vi prissetter produktiviteten
per dagsverk til gjennomsnittslønnen per
normalårsverk, med et påslag for feriepenger,
tjenestepensjon, arbeidsgiveravgift, forsikringer og
profitt, tilsvarende 40 prosent av lønnen. I følge
Statistisk sentralbyrå var gjennomsnittlig lønn for et

Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker – Helsetap,
helsetjenestekostnader og produksjonstap fordelt på
diagnoser og risikofaktorer, Helsedirektoratet 2015.
5
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månedsverk i 2014 kr 42 3006. Gitt fem ukers ferie
gir dette et anslag på gjennomsnittlig årslønn på
454 725 kroner.
Skatteetaten tar utgangspunkt i at et årsverk tilsvarer
230 dagsverk.7 Gjennomsnittlig lønn per dagsverk
anslås derfor til 1 977 kroner. Med et 40 prosent
påslag prissettes derfor et dagsverk til kr 2 769.
Dette innebærer at sykefraværsdagsverkene i 2014
forårsaket av kreft har en verdi på 2 340 963 723
kroner (2,34 milliarder).
6.1.2 Arbeidsavklaringspenger
I 2014 ble det betalt ut 914 millioner kroner i
arbeidsavklaringspenger (AAP). AAP-utbetalingene
utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget til en person.8
Vi kan anta at personene som i 2014 mottok AAP,
ville hatt 1,4 milliarder kroner (mer) i lønn i 2014
dersom de hadde vært arbeidsføre. Et 40 prosent
påslag, som følge av feriepenger, tjenestepensjon,
arbeidsgiveravgift, forsikringer og profitt, innebærer
at produktivitetstapet av at kreft fører til flere AAPmottakere på bekostning av yrkesaktive er kr 1,94
milliarder kroner.
Tabell 6-2: Utbetalinger og mottakere av
arbeidsavklaringspenger
2014
Totalt utbetalte
arbeidsavklaringspenger

914,4 millioner kr

Antall individuelle mottakere i
året som helhet

6164

Antall individuelle mottakere i
desember

4302

Anslag, verdien av tapte
dagsverk hos mottakere av AAP

1,94 mrd kroner

Datakilde: NAV, Analyse Oslo Economics

6.1.3 Uføretrygd
Til sammen 1,4 milliarder kroner ble i 2013 utbetalt i
uføretrygd til personer som hadde kreft som
hoveddiagnose. Uførepensjonen utgjør på lik linje med
AAP 66 prosent av inntektsgrunnlaget. På bakgrunn
av dette kan vi anslå at de uføre ville hatt en
lønnsinntekt på til sammen 2,13 milliarder kroner
dersom de hadde vært i stand til å jobbe fullt. Et 40
prosent påslag, som følge av feriepenger,

tjenestepensjon, arbeidsgiveravgift, forsikringer og
profitt, innebærer at produktivitetstapet av at kreft
fører til flere uføre på bekostning av yrkesaktive er
2,98 milliarder kroner.
Tabell 6-3: Mottakere av uføretrygd i 2013
2013
Antall mottakere av
uføretrygd på grunn av
kreft (31. desember)

7 092

Gjennomsnittlig
uføregrad

89,8 prosent

Gjennomsnittlig årlig
ytelse (ekskl.
barnetillegg,
ektefelletillegg og
etterbetalinger)
Totale ytelser

Kr 198 134

1,41 milliarder kroner

Datakilde: NAV, Analyse Oslo Economics

6.2 Verdien av leveårstap
En betydelig andel av kreftpasientene dør tidligere
enn andre. Dette innebærer også et produksjonstap.
Etablerte metoder for å prissette verdien av liv og
leveår inkluderer dette produktivitetstapet. Dersom vi
adderer produktivitetstap ved død sammen med
kostnader ved tap av liv vil det altså kunne oppstå
dobbelttelling. Det er likevel interessant å belyse
denne størrelsen, og vi vil her tilnærme oss
produksjonstapet ved død ved å bruke tall fra
Statistisk sentralbyrå, som angir antallet og
aldersfordelingen på personer som har ulike
kreftdiagnoser som dødsårsak, koblet med tall for
alders- og kjønnsbetinget statistikk på
sysselsettingsgrad og arbeidstimer per uke. Denne
størrelsen vil altså være en delmengde av kostnader
ved tap av liv.
Disse dataene viser at de fleste som dør av kreft er
eldre pasienter. 78 prosent av de pasientene som
døde av kreft i 2012 var 65 år eller eldre. Siden
yrkesdeltakelsen blant eldre er relativt lavt, blir
produktivitetstapet som følge av at kreftrelaterte
dødsfall begrenset.

ssb.no, Table 08054: Average monthly full time equivalent
wage, by gender and sector. Accessed on 15th November,
2015.
7http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/finnpost/3/2/8/. Accessed on 15th November, 2015.
8 Nav.no
6
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Tabell 6-4: Antall dødsfall med kreft som dødsårsak i 2012, fordelt etter kjønn og alder
Aldersgruppe
1-4 år
5-9 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85 år eller eldre

Kvinner
3
5
6
4
4
10
12
39
61
116
176
291
434
624
629
631
774
1222

Menn
3
3
4
3
4
5
16
20
47
92
166
322
544
740
780
826
1022
1160

Datakilde: SSB

Antall dødsfall med kreft som dødsårsak, fordelt etter
aldersgrupper og kjønn er presentert i Tabell 6-4.
Antallet dødsfall forårsaket av kreft er stigende i
alder, for begge kjønn. I aldersgruppene 55 til 85 år

er det en overvekt av menn som dør, mens det for de
andre aldersgruppene ser ut til å være en viss
overvekt av kvinner.

Tabell 6-5: Antall dødsfall med kreft som dødsårsak i 2012, fordelt etter kjønn og diagnose
Dødsfall,
kvinner

Dødsfall,
menn

Dødsfall,
totalt

Andel unge

Andre ondartede svulster (C00-C97)

699

647

1 346

4,4 %

Malignt melanom i hud (C43)

126

188

314

2,3 %

Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)

153

0

153

0,0 %

0

1 006

1 006

0,0 %

Ondartet svulst i bryst (C50)

645

4

649

2,4 %

Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25)

359

365

724

0,3 %

Ondartet svulst i eggstokk (C56)

328

0

328

1,5 %

Ondartet svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal
(C19-C21)

181

217

398

0,8 %

Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg (C00-C14)

64

80

144

0,0 %

Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (C22)

107

121

228

1,8 %

Ondartet svulst i livmorhals (C53)

68

0

68

9,7 %

Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (C81-C96)

397

495

892

2,4 %

Ondartet svulst i magesekken (C16)

134

192

326

1,2 %

Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (C64)

100

178

278

0,4 %

Ondartet svulst i spiserøret (C15)

51

154

205

0,5 %

Ondartet svulst i strupe, luftrør, bronkie og lunge (C32-C34)

955

1 269

2 224

0,1 %

Ondartet svulst i tykktarm (C18)

595

611

1 206

0,4 %

Ondartet svulst i urinblære (C67)

79

230

309

0,0 %

5 041

5 757

10 798

Diagnose

Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)

Totalt

Datakilde: SSB *Angir andelen av de omkomne pasientene som er under 40 år.

Tabell 6-5 viser at svulst i strupe, luftrør, bronkie og
lunge (C32-C34) er den diagnosegruppen som

forårsaker flest dødsfall i 2012. Selv om antallet som
dør av livmorhalskreft er lite (68 dødsfall i 2012), er
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dette den kreftformen som relativt sett tar livet av
flest unge. I underkant av 10 prosent av pasientene
som dør av livmorhalskreft er under 40 år.
Kreftdødsfall i 2012 betyr tapte leveår i 2012, men
også i påfølgende år. Produktivitetstapet knyttet til
for tidlige dødsfall som skjer i 2012 vil derfor være
definert av den kontrafaktiske fremtidige
produktiviteten til disse personene. Informasjon om
kreftrelaterte dødsfall per kjønn og alder kobles

derfor sammen med informasjon om forventet
gjenstående levetid, betinget på alder og kjønn (SSB,
tabell 05375). Dermed har vi et anslag på totalt
antall leveår som går tapt på grunn av de
kreftrelaterte dødsfallene som skjer i 2012.
Tabellen under illustrerer hvordan antallet tapte
fremtidige år, forårsaket av kreftrelaterte dødsfall i
2012, fordeler seg på diagnoser, kjønn og alder.

Tabell 6-6: Antall tapte fremtidige leveår på grunn av kreftrelaterte dødsfall i 2012, fordelt etter diagnose,
kjønn og alder
Pasienter
< 40 år

Pasienter
> 40 år

10 248

3 470

18 310

2 313

3 299

328

5 284

2 044

0

0

2 044

0

8 533

0

8 533

11 131

82

787

10 426

Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25)

5 341

5 152

90

10 403

Ondartet svulst i eggstokk (C56)

5 744

0

265

5 479

Ondartet svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal (C19C21)

2 587

2 980

137

5 430

966

1 361

58

2 269

Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (C22)

1 708

2 069

195

3 582

Ondartet svulst i livmorhals (C53)

1 631

0

292

1 339

Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (C81-C96)

5 620

6 735

1 274

11 081

Ondartet svulst i magesekken (C16)

1 967

2 582

247

4 302

Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (C64)

1 419

2 636

43

4 012

829

2 507

48

3 288

15 509

17 906

158

33 257

8 216

7 799

247

15 768

881

2 330

0

3 211

79 438

76 219

7 639

148 018

Diagnose

Kvinner

Menn

11 532

Malignt melanom i hud (C43)
Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)

Andre ondartede svulster (C00-C97)

Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)
Ondartet svulst i bryst (C50)

Ondartet svulst i leppe, munnhule og og svelg (C00-C14)

Ondartet svulst i spiserøret (C15)
Ondartet svulst i strupe, luftrør, bronkie og lunge (C32-C34)
Ondartet svulst i tykktarm (C18)
Ondartet svulst i urinblære (C67)
Totalt
Datakilde: SSB

Som vist i tabellen over, summeres samlet antall tapte
leveår for de 5 041 kvinnene som døde av kreft i
2012 til 78 962 år, mens tallet for de 5 757 mennene
var 75 766. I underkant av 5 prosent av de tapte
fremtidige leveårene er knyttet til at pasienter under
40 år dør av kreft. Lungekreft tar i overkant av
33 000 leveår årlig, ifølge våre anslag. Dette er
sammenliknbart med Brustugun et al.s (2014) anslag.
Produktivitetstapet knyttet til disse leveårene vil
avhenge av hvilken sysselsettingsgrad og stillingsbrøk
disse menneskene ville hatt i fremtiden dersom de ikke
hadde dødd i 2012. Sysselsettingsgrad og

stillingsbrøk fordelt etter alder og kjønn finner vi
informasjon om i Arbeidskraftsundersøkelsen (SSB,
tabell 03781 og 11210).
Vi antar at gjennomsnittlig arbeidstid og
sysselsettingsgrad for en gitt aldersgruppe, for
eksempel 20 til 24-åringer, vil være den samme i
fremtiden som den er i dag. Dermed kan vi beregne
totalt antall årsverk som går tapt på grunn av
kreftrelaterte dødsfall i 2012. Dette er illustrert i
Tabell 6-7.

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet

52

Tabell 6-7: Anslag på antallet fremtidige tapte
årsverk på grunn av kreftrelaterte dødsfall i 2012
Kvinner
Menn
Totalt

< 40 år

> 40 år

Totalt

2 043
1 827
3 870

7 359
11 040
18 399

9 401
12 867
22 268

Datakilde: SSB, Analyse Oslo Economics

Anslagsvis er det altså til sammen 22 268 fremtidige
årsverk som går tapt, på grunn av kreftrelaterte
dødsfall i 2012. Vi ser fra tabellen at 9 401 årsverk
antas å gå tapt for kvinner, mens tallet er 12 867
blant menn.
Pasienter som dør før de er 40 år bidrar til 17
prosent av dette tapet. Selv om kun 1,3 prosent av
alle kreftrelaterte dødsfall skjer i denne
aldersgruppen har de et høyere antall gjenstående
leveår, og høyere yrkesdeltakelse. Dermed får de en
større betydning for antallet tapte årsverk.
Vi prissetter disse tapte årsverkene i tråd med det
som er gjort over. Vi tar utgangspunkt i gjennomsnittlig
årslønn for en fulltidsstilling i 2014 (454 725 kroner).
Videre legger vi til et 40 prosents påslag for
feriepenger, tjenestepensjon, arbeidsgiveravgift,
forsikringer og profitt. Dette gir en verdi per tapte
årsverk på 636 615 kroner. Vi neddiskonterer videre
verdien av fremtidig tapt produktivitet med 4 prosent
årlig. Dette gir oss en nåverdi på produktivitetstapet
som følge av at det i ett gitt år (2012) skjer mange
for tidlige dødsfall som følge av kreft.

Den totale verdien av dette tapet anslås til 10,44
milliarder kroner. Produktivitetstapet fordelt på kjønn
og alder ved dødsfall er illustrert i tabellen under.
Tabell 6-8: Neddiskontert produktivitetstap på grunn
av kreftrelaterte dødsfall i 2012, fordelt på kjønn og
alder ved dødsfall, millioner kroner
< 40 år

> 40 år

Total

652
559
1 210

3 682
5 547
9 229

4 334
6 105
10 439

Kvinner
Menn
Total

Datakilde: SSB, Analyse Oslo Economics

6.3 Samlet produksjonstap
Tabell 6-9 sammenfatter analysene i dette kapittelet.
Tabell 6-9: Årlig produksjonstap som følge av kreft
Kostnad
(Milliarder kroner)
Sykefravær

2,34

Manglende deltakelse i
arbeidslivet – AAP

1,94

Manglende deltakelse i
arbeidslivet – uføretrygd

2,98

For tidlig død

10,44

Totalt

17,70

Datakilde: NAV og SSB, Analyse Oslo Economics
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7. Verdien av tapte leveår
10 798 personer døde av kreft i Norge i 2012, 47
prosent kvinner og 53 prosent menn. Dette
utgjorde 141 303 tapte leveår. Fordi ulike
retningslinjer legger til grunn ulik verdi ved
verdsetting av tapte liv og leveår vil
samfunnskostnaden av kreftrelaterte dødsfall
variere etter hvilken retningslinje som benyttes.
Det kan være overlapp med kostnadene i
kapittel 6 om produksjonstap for personer som
faller ut av arbeidslivet på grunn av kreft. Hvis
Helsedirektoratets veileder legges til grunn, er
verdien av tapte leveår 48 millioner kroner for
menn og 50 millioner kroner for kvinner.

7.1 Tapte leveår
Til sammen 10 798 personer døde av kreft i 2012. 47
prosent av disse var kvinner og 53 prosent var menn.
98,7 prosent av pasientene som døde av kreft i 2012,
var 40 år eller eldre, og 77,9 prosent var 65 år eller
eldre (Se Tabell 6-4). Statistisk sentralbyrå beregner
forventet gjenstående levetid på ulike alderstrinn. På
basis av dette og aldersfordeling for kreftdødsfallene
i Norge har vi beregnet tapte leveår på grunn av
kreft (Tabell 7-1).
Vi ser at de kreftrelaterte dødsfallene i 2012
innebærer et tap i antall fremtidige leveår på 79 438
for kvinner, og 76 219 for menn, til sammen 155 657.
Dersom vi ser bort fra dødsfall etter fylte 85 år, gikk
til sammen 141 303 leveår tapt på grunn av
kreftrelaterte dødsfall i 2012.

Tabell 7-1: Antall dødsfall med kreft som dødsårsak i 2012, samt forventet gjenstående levetid etter alder og
kjønn
Antall
dødsfall
kvinner

Antall
dødsfall
menn

Forventet
gjenstående
levetid kvinner*

Forventet
gjenstående
levetid menn*

Totalt antall
tapte
fremtidige
leveår,
kvinner

Totalt antall
tapte
fremtidige
leveår, menn

1-4 år

3

3

81

77

243

231

5-9 år

5

3

77

73

385

219

10-14 år

6

4

72

68

432

272

15-19 år

4

3

67

63

268

189

20-24 år

4

4

62

58

248

232

25-29 år

10

5

57

53

570

265

30-34 år

12

16

52

48

624

768

35-39 år

39

20

47

43

1833

860

40-44 år

61

47

42

39

2562

1833

45-49 år

116

92

37

34

4292

3128

50-54 år

176

166

33

29

5808

4814

55-59 år

291

322

28

25

8148

8050

60-64 år

434

544

24

21

10416

11424

65-69 år

624

740

19

17

11856

12580

70-74 år

629

780

15

13

9435

10140

75-79 år

631

826

12

10

7572

8260

7

6192

7154

5

8554

5800

79438

76219

Aldersgruppe

80-84 år

774

1022

8

85 år eller
eldre

1222

1160

7

Totalt

5041

5757

Datakilde: SSB, Analyse Oslo Economics. *For hver aldersgruppe (for eksempel 1-4 år) er forventet gjenstående levetid angitt for
gjennomsnittsalderen i aldersgruppen. For aldersgruppen 85 år eller eldre er forventet gjenstående levetid angitt for 85-åringer.
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7.2 Verdsetting at tapte liv og
leveår

7.3 Tapte leveår og beregning av
gevinst av kreftbehandling

Det er faglig uenighet om hvordan man bør verdsette
tapt liv og tapte leveår.

Tapte leveår som ligger til grunn for beregningene
ovenfor, er basert på tall for gjennomsnittlig
restlevetid (såkalt forventet restlevetid) på ulike
alderstrinn. Restlevetider beregnes på grunnlag av
dødelighet (dødsrisiko) på hvert alderstrinn i
befolkningen. Tapte leveår er forskjellen mellom
restlevetiden for en gjennomsnittsperson gitt alder og
kjønn og en tilsvarende kreftpasients restlevetid.
Kreftpasientens dødsrisiko er typisk høyest de første
månedene etter diagnosen er stilt og synker deretter
gradvis over tid. Sykdommens stadium på
diagnosetidspunktet betyr svært mye for dødsrisikoen
i måneder og år etter sykdomsdebut. Figur 7-1
illustrerer dette for pasienter med nyrekreft og
fjernspredning. Figuren er basert på data fra
pasienter som fikk nyrekreftdiagnose i perioden
2000-2014. Dødsrisikoen (dødeligheten) er størst de
første måneder og år, men kurven er takkete på grunn
av tilfeldig variasjon.

I henhold til Finansdepartementets retningslinjer9 skal
et statistisk liv verdsettes til 30 millioner 2012-kroner.
Dette tilsvarer rett i underkant av 32 millioner 2015kroner. Dette er et tap som ikke tar hensyn til at de
fleste som dør av kreft, har en relativt høy alder. I
gjennomsnitt går færre leveår tapt som følge av et
kreftrelatert dødsfall enn for eksempel et dødsfall i
trafikken. Verdien på 30 millioner 2012 kroner per
statistiske liv tilsvarer en gjennomsnittlig verdi per
gjenstående leveår på omtrent 1 million kroner.10
Tallet er opp mot 1,5 millioner dersom man tar
utgangspunkt i alderen på omkomne i trafikken.
Helsedirektoratet legger til grunn at et godt leveår
har en verdi på kr 588 000 2012-kroner, noe som
tilsvarer 626 000 2015-kroner.
Tabell 7-2: Verdsetting av tapte liv og leveår som
følge av kreftrelaterte dødsfall i 2012, milliarder
kroner
Kvinner Menn
Finansdepartementets metode
(32 millioner kroner per liv)

161

184

Finansdepartementets metode (1
million kroner per tapte leveår)

79

76

Helsedirektoratets metode
(626 000 kroner per tapte
kvalitets-justerte leveår**)

50

48

**Vi legger til grunn at verdien av et tapt leveår er uavhengig av
alder.

Metoden som legges til grunn påvirker derfor
resultatet. I Tabell 7-2 gjengis verdsetting av
kreftrelaterte dødsfall i 2012 basert på de tre
metodene, fordelt på kvinner og menn.

Med utgangspunkt i dødsrisikoen over tid beregner vi
andelen i live etter at kreftdiagnosen er stillet. Den
blå kurven i Figur 7-2 er basert på dødsrisikoen i
Figur 7-1 og viser hvordan andelen i live synker over
tid. Arealet under denne blå kurven i Figur 7-2
representerer gjennomsnittlig restlevetid for pasienter
med spredning fra nyrekreft har (ca. 1,7 år). Dersom
pasientene ikke hadde fått nyrekreft, ville selvsagt
andelen i live vært mye høyere selv om også den
andelen i det lange løp også går mot null. Det er
arealet mellom denne tenkte kurven og den blå kurven
i Figur 7-2 som representerer de tapte leveår for
nyrekreftpasientene. En 70 år gammel
«gjennomsnittsperson» har en restlevetid på ca. 16 år.
Dersom personen får påvist nyrekreft med spredning,
lider altså personen et leveårstap på ca. 14,3 år.
Tilsvarende analyser er gjort tidligere i dette
kapittelet for å beregne tapte leveår for ulike
pasientgrupper.

Helsedirektoratet (2016) Samfunnskostnader ved
sykdom og ulykke i Norge, anslår verdien av tapte
leveår grunnet svulster til 103,39 milliarder kroner. I
tillegg anslår de verdien av tapt livskvalitet til 4,69
milliarder kroner.

Finandsdepartementets Rundskriv R-109/14 - Prinsipper
og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser
mv
10 https://helsedirektoratet.no/statistikk-oganalyse/samfunnsokonomiske-analyser/helserelaterteproblemstillinger-i-samfunnsokonomiske-analyser
9
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Månedlig dødlighet

Figur 7-1: Dødelighet (sannsynlighet for å dø i løpet av en måned) hos nyrekreftpasienter med
fjernspredning diagnostisert i perioden 2000-2014
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Dødlighet - Reelle tall

Dødlighet - "ny" behandling

Datakilde: Kreftregisteret, Analyse Oslo Economics

Dersom vi antar at det kommer en hypotetisk
behandling som reduserer dødssannsynligheten med
20 prosent i alle påfølgende leveår, viser den grå
kurven i Figur 7-2 hvordan behandlingen øker andelen
i live etter diagnosetidspunktet. Arealet mellom den
blå og den grå kurven representerer leveårsgevinsten
ved den nye (hypotetiske) behandlingen. En 20
prosents reduksjon i dødeligheten for
nyrekreftpasienter med fjernmetastaser fører til at
antallet forventede leveår fra diagnosetidspunktet

øker med 0,75. Det er denne type tall som ligger til
grunn når myndighetene gjør vurderinger av
kostnadseffektiviteten av nye kreftbehandlinger.
Høyrehalen av arealet utgjør en relativt betydelig del
av leveårsgevinsten. Figuren viser derfor hvor viktig
høyrehalen er for størrelsen på leveårsgevinsten.
Dessverre er det ofte usikkerhet om hvor «tykk»
høyrehalen er fordi de kliniske studiene vanligvis
avsluttes etter 2-5 års oppfølging.

Figur 7-2: Sannsynligheten for å være i live (overlevelsessannsynlighet) hos nyrekreftpasienter med
fjernmetastaser diagnostisert i perioden 2000-2014 (blå kurve) og tilsvarende kurve for en tenkt behandling
som reduserer dødeligheten med 20 prosent.
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Datakilde: Kreftregisteret, Analyse Oslo Economics. Pasienter diagnostisert med nyrekreft fjernmetastaser i perioden 2000-2014
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8. Oppsummering og drøfting
De samlede kreftkostnadene for samfunnet,
utenom verdien av tapte leveår, er estimert til å
være nesten 40 milliarder kroner i 2014. Herav
utgjør den organiserte helse- og
omsorgstjenesten 17,5 milliarder kroner mens
uformell pleie- og omsorg (familieomsorg)
utgjorde 2,0 milliarder kroner. Kostnadene
knyttet til produksjonstap (tapt arbeidsinntekt)
utgjør nesten 18 milliarder kroner, mens
skattefinansieringskostnadene ved
skattefinansierte tjenestene utgjorde 3
milliarder kroner. I tillegg kommer verdien av

til 1 708 millioner, tilsvarende en vekst på om lag 26
prosent (realprisjustert). Spesialisthelsetjenestens
kostnadsvekst er høyere ettersom de de senere år har
fått et økt finansieringsansvar for kreftlegemidler som
utleveres på apotek (H-resept i stedet for blå resept).
Det ventes at mange nye kreftlegemidler med bedre
behandlingseffekt vil komme på markedet og gradvis
tas i bruk i de nærmeste årene. De nye gruppene av
kreftlegemidler forventes å gi en sterk vekst i
legemiddelkostnadene. Fordi mange av dem vil ha de
samme indikasjoner og lignende virkningsmekanisme,
vil ventelig priskonkurransen gradvis bremse
kostnadsveksten over tid.
Figur 8-1: Oppsummering kreftrelaterte
samfunnskostnader 2014, milliarder kroner

tapte leveår som er estimert til 100 milliarder

Prosent av kreftrelaterte
Totale

kroner. Verdien av tapt produksjon, pårørendes
pleieinnsats og tapte leveår inngår ikke i noe
offentlig eller privat regnskap og er derfor
særlig usikre.

8.1 Samlede kreftkostnader
Helse- og omsorgstjenestens kreftkostnader utgjorde i
2014 omtrent 17,5 milliarder kroner, hvilket tilsvarer i
underkant av 5,7 prosent av Norges samlede helseog omsorgskostnader i 2014 (309 milliarder kroner).
Som ventet dominerte spesialisthelsetjenesten mht.
kostnader, men primærlegetjenesten hadde nesten like
mange pasientkontakter med kreftdiagnose.
Legemiddelkostnadene utgjorde ca. 1,7 milliarder
kroner i 2014 og utgjorde i underkant av 10 prosent
av kreftkostnadene og 0,6% av de samlede
helsetjenestekostnader.
Primærlegetjenestens kostnader økte med nesten 11%
i perioden 2012-2014 når vi korrigerer for prisvekst
(til i underkant av 0,5 milliarder kroner).
Spesialisthelsetjenesten kreftkostnader økte fra 11,1
milliarder kroner i 2012 til 13,0 i 2014, tilsvarende en
vekst på nesten 9% (realprisjustert). Årsaken til at vi
ikke går lengre tilbake i tid enn 2012 er endringer i
klassifiseringspraksis på flere områder i tidligere år
som medfører at det er vanskelig å tolke utviklingen.
Vårt datasett inneholdt behandlingsepisoder både
med kreft som hoved- og bidiagnose. Tall basert bare
hoveddiagnose viser mindre absolutt vekst i
kreftkostnader, men større relativ vekst.
De samlede legemiddelkostnadene (i sykehus og
utlevert på apotek) for kreftpasienter økte fra 1 351

samfunnskostnader

kostnader (ekskludert verdien av tapte
leveår)

Primærlegetjenesten
Spesialisthelsetjenesten

0,5
13,0

1,3 %
32,5 %

Legemidler utenfor sykehus

1,1

2,8 %

Helsetjenestekostnader
Omsorgstjenesten
Omsorg fra pårørende
(informal care)

14,5
3,0

36,3 %
7,5 %

2,0

5,0 %

Omsorgskostnader

5,0

12,5 %

10,4
7,3
18,0
3,0

26,0 %
18,3 %
44,0 %
7,5 %

40,0

100,0 %

100,0

250,0 %

140,0

350,0 %

Dødelighet (mortalitet)
Sykelighet (morbiditet)
Produksjonstap
Skattefinansieringskostnad
Samlede kreftrelaterte
samfunnskostnader (ekskludert
verdien av tapte leveår)
Verdien av tapte leveår som
følge av tidlig død
Samlede kreftrelaterte
samfunnskostnader (inkludert
verdien av tapte leveår)

Datakilde: KUHR, Norsk Pasientregister, Reseptregisteret,
KOSTRA, IPLOS, NAV og SSB. Analyse Oslo Economics

Våre analyser viser at den organiserte (formelle)
helse- og omsorgstjenestens kostnader på 17,5
milliarder utgjør 44 prosent av samfunnets samlede
kreftrelaterte kostnader (ekskludert verdien av tapte
leveår). I tillegg kommer kostnader til uformell pleieog omsorg (familieomsorg). Disse er anslått til 2,0
milliarder kroner som utgjør ca. 5 prosent. Kostnadene
knyttet til produksjonstap (tapt arbeidsinntekt) utgjør
nesten 18 milliarder kroner (44 prosent), mens
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skattefinansieringskostnaden utgjør 3 milliarder kroner
(7,5%). I tillegg kommer verdien av tapte leveår som
er estimert til 100 milliarder kroner.
At de indirekte kostnadene er betydelige samsvarer
med utenlandske undersøkelser. I Sverige utgjorde for
eksempel helsetjenestekostnadene ved brystkreft bare
30 prosent av de totale samfunnsøkonomiske
kostnadene ved brystkreft (Lidgren et al, 2007).
Tallene for samfunnets verdsetting av tapt produksjon
på grunn av sykelighet og død og av den tid
pasienter og pårørende bruker til behandling og
pleie, er usikre og preget av uenighet om metoder for
verdsetting. Et generelt trekk er imidlertid at disse
kostnadene er minst like store som
helsetjenestekostnadene. Denne typer verdier blir
tillagt vekt ved planlegging av offentlige prosjekter
som bruer, flyplasser, fengsler mv, og det kan synes
paradoksalt at de vektlegges såpass lite i spørsmål
om helsetiltak. Økonomisk vekst forutsetter en frisk og
velutdannet befolkning. Dette kravet vil i økende grad
også gjelde befolkningen over 67 år dersom
samfunnet skal ha økonomi for å møte eldrebølgen.
En sammenligning av kostnader og kostnadsstruktur for
kreftomsorg i EU-landene tyder på Norge ikke avviker
mye fra EU-gjennomsnittet (Luengo-Fernandez et al,
Lancet Oncology 2013). De totale kreftrelaterte
helsetjenestekostnader varierte mye på tvers av de 27
inkluderte landene, både fordi økonomisk utvikling og
folketall varierer betydelig. De kreftrelaterte
kostnadene som andel av totale
helsetjenestekostnader varierte i 2009 fra 2 prosent
(Danmark) til 6 prosent (Estland, Polen, Romania).
Bengt Jönsson og medarbeidere ved Institutet för
Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund ekonomi har nylig
publisert en rapport om pasientenes adgang til
kreftlegemidler i Europa (Jönsson-B et al. Comparator
report on patient access to cancer medicines in Europe
revisited. Lund: IHE, 2016). Forfatterne antyder at
helsetjenestekostnadene ved kreft snart vil bli større
enn de indirekte kostnadene (produksjonstap mv), men
datagrunnlaget virker nokså usikkert. Rapporten
omfatter 31 land, og 8 land har høyere
helsetjenestekostnader per innbygger til kreft enn
Norge. Også her er datagrunnlaget usikkert, og
Jönssons helsetjenestetall for Norge er underestimert.
Helsedirektoratet beregnet i 2015 kostnadene ved
sykdom og ulykker, herunder kreft, men med mindre
grad av detaljering enn i denne rapporten
(Helsedirektoratet 2015). Helsedirektoratets anslag
var på nivå med våre, og psykiske lidelser toppet
helsetjenestekostnadene (23,9 milliarder kroner per
år).

SINTEF har beregnet den årlige samfunnsøkonomiske
kostnaden av arbeidsrelatert sykdom og skade i
Norge til ca. 30 milliarder kroner (Hem et al 2016). Til
grunn for SINTEFs estimat ligger beregninger av
omfanget av arbeidsskadedødsfall, arbeidsrelaterte
skader behandlet i spesialisthelsetjenesten og ved
legevakter, arbeidsrelatert sykefravær, uførepensjon
ved yrkesskade og yrkessykdom og tapt livskvalitet
som følge av arbeidsrelatert sykdom og skade. I
SINTEFs beregninger av de samfunnsøkonomiske
kostnadene representerer tapte leveår og tapt
livskvalitet 63%. De direkte kostnadene til behandling,
uførepensjon og tapt produksjon utgjør 37% av
kostnadene.
Centre for Economics and Business Research (CEBR) i
London har gjennomført en undersøkelse av
kostnadsutviklingen ved hjerte- og karsykdommer i
seks EU-land (Anonym 2014). CEBR har estimert de
totale kostnadene for Sverige til 4,3 milliarder euro,
noe som i 2014 tilsvarte ca. 36 milliarder norske
kroner. I studien inkluderes helsetjenestekostnader og
produkstetstap knyttet til dødsfall og redusert
livskvalitet.
Solli og medarbeidere beregnet at de
samfunnsøkonomiske kostnader ved diabetes i Norge
var €293 millioner i 2005, hvorav produksjonstap
representerte €70 millioner (Solli et al, 2010).
Det norske «Muskel- og skjellettregnskapet»
konkluderer at muskel- og skjellettlidelser medførte
totale kostnader på 14,3 millliarder kroner i 2009
mens produksjonstapene var 126,7 milliarder i 2011
(Lærum-E et al 2013).
De kostnadstall vi presenterer i denne rapporten har
ingen normativ verdi fordi vi ikke vet noe om hvor stor
effekt de ulike behandlinger og tiltak har på
pasientenes livskvalitet og livslengde eller hva
ressursene kunne ha hatt i alternative anvendelser. Det
kan likevel ha interesse å se kostnadene i sammenheng
med kreft som årsak til sykelighet og dødelighet. Når
den formelle helse- og omsorgstjenestens
kreftkostnader utgjør i underkant av 5,7% av Norges
samlede helse- og omsorgskostnader, tilsvarer dette
mindre enn andelen av dødsfall som skyldes kreft
(27%, 10 971 dødsfall av i alt 40 394 i 2014). Disse
andelene må imidlertid sees i lys av at de fleste
kreftsdødsfall skjer blant eldre. Folkehelseinstituttets
sykdomsbyrderapport viser at kreft representerer 21
prosent av alle tapte DALYs (Disability Adjusted Life
Years) med lungekreft som største enkeltsykdom (3,4
prosent av alle tapte DALYs) (Folkehelseinstituttet
2016).
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8.2 Flere krefttilfeller og bedre
behandling vil gi ytterligere
kostnadsøkning
NORDCAN-prosjektet har beregnet at det årlige
antall nye krefttilfeller vil øke fra ca. 31 000 per år i
2014 til ca 43 000 i perioden 2030-34. Samfunnets
helsetjenestekostnader knyttet til kreft vil ventelig øke i
årene fremover fordi det blir flere krefttilfeller og
fordi de stadig mer avansert behandlingsmulighetene
er dyrere. Mer avansert kirurgi gir bedre resultater
for pasientene, men krever også mer ressurser fra
helsetjenesten. Den planlagte utbyggingen av
protonsenter, PET/CT og strålesenter er
kostnadskrevende løft for helseforetakene. Alle de
nye kreftlegemidlene vil representere en
budsjettmessig utfordring samtidig som det økende
antallet på noe sikt gir grunnlag for sterkere
konkurranse mellom produkter og produsenter. Økt
bruk av legemidler krever imidlertid tett oppfølging
av pasientene for å evaluere behandlingseffekt. Dette
betyr økte «følgekostnader» som flere
poliklinikkbesøk og flere CT- og MR-undersøkelser.
Her utgjør personellbruk en vesentlig del av
kostnadene, men økt etterspørsel etter helsetjenester
gir liten grunn til å vente lavere lønnsnivå i
helsetjenesten. På noe lengre sikt kan derfor
følgekostnadene komme til å øke mer enn
legemiddelkostnadene.

8.3 Metodeproblemer
Det er velkjent at kreftsykdommer påfører pasientene
og deres pårørende store byrder. Det er også
velkjent at sykdomsgruppen påfører samfunnet høye
kostnader, men for første gang er det her laget en
detaljert og samlet oversikt over samlede kostnader i
Norge. Mens vi har forholdsvis gode tall for kostnader
vedrørende primærleger, spesialisthelsetjeneste og
legemidler, er data for kommunenes pleie- og
omsorgskostnader svært mangelfulle grunnet mangel
på gode diagnosebaserte registerdata.
Når målsettingen er å tallfeste de totale
samfunnskostnadene knyttet til kreft, står man overfor
betydelige metodeproblemer. Det teoretisk
utfordrende er å definere hva som legges i begrepet
samfunnsøkonomisk kostnad. Dette er relativt
ukomplisert hva angår helsetjenesteforbruk selv om
det kan være uklart om de tall vi får fra registrene
representerer alternativkostnaden av ressursene. Mer
komplisert er det å definere kostnadene knyttet til
uformell omsorg (pårørendes pleie), syke/uførefravær
og tidlig død. Her har vi tatt utgangspunkt i det
produksjonstap disse gir.

kostnader ved kreft («svulster») var ca. 125 milliarder
2010-kroner (Helsedirektoratet, 2015). Vår
tilnærming er noe annerledes enn Helsedirektoratets
ved at direktoratet tok utgangspunkt i den norske
delen av det globale sykdomsbyrdeprosjektet.
Helsetjenestekostnader ble i direktoratets rapport
beregnet på omtrent samme måte som i denne
rapporten, men med mindre detaljer. Syke- og
uførerelatert kostnader ble av Helsedirektoratet
beregnet ut fra total BNP og andel sykmeldte og
uføretrygdede i befolkningen mens vi tok
utgangspunkt i faktiske utbetalinger til pasienter.
Helsedirektoratet beregnet ikke eksplisitt
produksjonstapet knyttet til for tidlig død slik vi har
gjort, men tok utgangspunkt i sykdomsbyrdeprosjektets
anslag for tapte gode leveår (disability adjusted life
years, DALYs) på grunn av sykdom og ulykker. Her tok
Helsedirektoratet utgangspunkt i sitt eget anslag for
verdien av et godt leveår (588 000 kroner i 2012). Vi
har supplert våre analyser med lignende beregninger
i kapittel 6. Vi har der antatt at de 588 000 kroner
ikke inkluderer verdien av tapt produksjon selv om
dette er noe uklart.
I tillegg til de teoretiske utfordringer kommer alle de
praktiske problemer med å skaffe data. Det hadde
vært sterkt ønskelig å koble sammen de ulike
helsetjenesteregistre vi har fått data fra med
Kreftregisteret. Dette ville ha gitt en veldefinert
studiegruppe med velklassifiserte diagnoser.
Dessverre legger det strenge norske lovverket
formelle og praktiske begrensninger på en slik kobling
som i praksis ville ha tatt 1-2 år. En begrensning i våre
data er derfor mangelen på kobling mellom
Kreftregisteret og våre andre datakilder. Dette betyr
at det er noe usikkerhet om hvilken kreftsykdom
pasienten hadde fordi noen pasienter hadde mer enn
en diagnose. Det betyr også at vi for legemidler
utenfor apotek kan ha inkludert utgifter før pasienten
fikk en kreftdiagnose. Mangelen på kobling mellom
de ulike helseregistre vi faktisk har tilgang til, betyr
også at vi ikke kan sammenligne enkeltpasienters
ressursbruk på tvers av helseregistre.
Spesialisthelsetjenestens kostnader tar utgangspunkt i
DRG-systemets kostnadsvekter (se vedlegg 1), samt
fordeling av felleskostnader i spesialisthelsetjenesten
ved bruk av nøkkeltall, hvilket innebærer noe
usikkerhet. Kostnadsvektene oppdateres årlig, men er
basert på kostnader 1-2 år tidligere. Dette skaper
usikkerhet hva angår legemiddelksotnader i sykehus
for den enkelte diagnosegruppe. De samlede
legemiddelkostnader i og utenfor sykehus skal
imidlertid være korrekte. Våre tall bør likevel tolkes
med varsomhet, men vi mener likevel vi kan trekke en
del konklusjoner, særlig hva angår
helsetjenestekostnader.

Helsedirektoratets rapport om samfunnsøkonomiske
kostnader ved sykdom og ulykker anslår at de totale
Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
59

Diagnosesetting er et annet praktisk metodeproblem.
Dersom fastleger, privatpraktiserende spesialister
eller sykehus ikke har anført en kreftdiagnose der en
slik forelå ved en pasientkontakt, vil vi miste den
tilhørende kostnad i våre data. Somatiske sykehus har
et finansieringssystem der diagnoser er viktige, og vi
antar at underrapportering av kreft der er et lite
problem. Situasjonen er trolig annerledes for
fastleger, og her vil vi miste informasjon dersom
fastlegene bruker en symptomdiagnose (for eksempel
smerter) i stedet for en sykdomsdiagnose (for
eksempel brystkreft). En liten andel av pasientene i
våre data hadde mer enn én kreftdiagnose. I Vedlegg
2 har vi redegjort for håndteringen av dette
problemet som uansett utgjør en metodebegrensning.
Statistisk sentralbyrå (SSB) har presentert tall for
pasientkontakter og kostnader i primærlegetjenesten
ved blant annet kreft. Tallene er ikke direkte
sammenlignbare med våre fordi SSB bruker et noe
annet utvalg av diagnoser og kontakttyper. SSBs
kostnadsanslag er imidlertid på samme nivå som vårt.
Det betales 25 prosent merverdiavgift (mva.) når
pasienter og helseinstitusjoner kjøper legemidler. Det
betales også 25 prosent mva. på utstyr og
forbruksartikler som brukes i helsetjenesten, men det
betales ikke mva. for helsetjenester. Vi har korrigert
for dette i våre beregninger av legemiddelkostnader,
men for en del andre tjenestene, som kjøp av
helsetjenester fra private, har vi ikke kunnet korrigere
for dette.
Vi har beregnet 20 prosent skattefinansieringskostnad
for de om lag 85 prosent av helse- og
omsorgstjenestene som er offentlig finansiert. 20
prosent er et nøkkeltall fra Finansdepartementet som
synliggjør samfunnskostnaden i form av redusert
arbeidstilbud som følge av økte skatter. Det er vanlig
å inkludere denne kostnaden i samfunnsøkonomiske
analyser.

8.4 Behov for bedre kunnskap
Selv om Norge har mange gode helseregistre har vi
fortsatt betydelige hull i vår kunnskap om hvilke
helsetjenester pasientene mottar og hva de koster. Det
er påfallende at vi vet så lite om hvilke
sykdomsgrupper som tas hånd om i kommunenes helseog omsorgstjenester når man vet at de representerer
samlede kostnader på nivå med
spesialisthelsetjenesten. Sett i forhold til debatten om
prioritering av nye kreftlegemidler er det også
påfallende at vi vet så lite om den enkelte pasients
legemiddelbruk i sykehus.
Arbeidet med denne rapporten tyder på behov for
bedre datatilgang, bedre data og bedre
retningslinjer for økonomiske analyser. Alle de

praktiske og formelle problemer ved kobling av
helseregistre og helsetjenesteregistre er velkjente og
kan forhåpentlig bli avhjulpet med de initiativ
regjeringen nylig har tatt ved å utrede forenklinger.
Vårt arbeid har vist at datagrunnlaget er
overraskende svakt på noen områder. Det er
forståelig at det ikke publiseres løpende statistikk for
verdien av tapt produksjon eller pårørendes tidsbruk.
Mindre forståelig er det at vi vet såpass lite om hva
som feiler pasientene i kommunenes pleie- og
omsorgssektor som koster henimot 100 milliarder
kroner per år. Det kan også synes overraskende at
kreftlegemidler, som utgjør mindre enn 10 prosent av
de samlede kreftrelaterte kostnadene i den formelle
helse- og omsorgssektoren, får så stor oppmerksomhet
og blir så grundig evaluert i forhold til resten av
tiltakskjeden for kreft eller helsetjenesten for øvrig.
Endelig er det ønskelig med bedre rapportering av
kostnader i helsetjenesten. Det er i prinsippet lett å
skaffe oversikt over utgifter knyttet til egenandeler og
refusjoner i primærlegetjenesten og DRG-baserte
kostnader i spesialisthelsetjenesten. I tillegg påløper
det en rekke andre kostnader i begge omsorgsnivåer
(pensjonsavsetninger, tjenester uten refusjoner,
fondsavsetninger mv) som utgjør en betydelig del av
de faktiske kostnadene. Det er vanskelig å få oversikt
over disse tilleggene, og de rapporteres ulikt av ulike
offentlige myndigheter.
Data fra Norsk Pasientregister viser at sykehusenes
kostnad per kreftpasient per år er høyere for menn
enn kvinner. Det kan tenkes flere forklaringer på
forskjellen. Kvinnelige kreftpasienter er noe eldre enn
mannlige, og de eldre kreftpasientene får mindre
«aggressiv» behandling og derved lavere kostnader.
Kvinner har til dels andre kreftformer enn menn og
derfor andre kostnader. Den vanligste kreftform blant
menn (prostatakreft) har imidlertid lavere kostnader
enn den vanligste blant kvinner (brystkreft). Det kan
være grunn til å gjøre videre studier av de påviste
kjønnsforskjellene.

8.5 Prioritering og verdsetting
Samfunnets verdsetting av gode leveår inngår både
ved beregning av de samfunnsøkonomiske kostnader
ved sykdommer og skader og ved prioritering i
systemet med metodevurderinger (jfr.
Beslutningsforum). Spørsmålet er da hva verdien av et
godt leveår er. Finansdepartementet anfører at
verdien av et statistisk liv er ca. 30 millioner kroner
hvilket tilsvarer ca. 1,5 millioner kroner per leveår
dersom man tar utgangspunkt i tall fra
transportøkonomien der de 30 millionene ofte brukes.
Helsedirektoratet legger til grunn at verdien av et
godt leveår var 588 000 i 2012. Norheimutvalget og
Magnussenutvalget foreslo å basere verdsettingen på
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alternativkostnaden av ressursbruk i helsetjenesten og
anslo at verdien av et godt leveår er 275 000 kroner.
Utvalgene foreslo dessuten at verdien skulle justeres
opp med økende alvorlighet av sykdommen eller
tilstanden. Helse- og omsorgsdepartementet mener
derimot at det ikke bør fastsettes eksplisitt verdi av
gode leveår (Meld.St. 34 (2015-16)). Departementet
synes likevel å være fornøyd med det arbeid som
utføres av Legemiddelverket og Prioriteringsforum som
treffer beslutninger om prioritering på basis av
verdien av gode leveår, men uten å offentliggjøre hva
verdien(e) er.

omfatter verdien av produksjon for personer med
gode leveår.
En tidligere samferdselsminister hevdet i sin tid at
samfunnsøkonomiske analyser ikke kunne tillegges så
stor verdi fordi forutsetningene er så usikre. Det
hadde hun sikkert rett i, men det gjelder også
analyser av helsetiltak, men her får analysene faktisk
betydning for enkeltpasienters liv og helse. Da blir det
et paradoks at helsetjenestens de facto grense ikke er
offentlig. Som den amerikanske nobelprisøkonomen
Thomas C. Schelling uttrykte det: «The life you save
may be your own».

Det er ikke alltid like klart hva de eksplisitte
verdianslagene er ment å dekke, for eksempel om de
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Del 2 – Helsetjenestekostnader for ulike
kreftformer

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
62

9. Munnhule-/svelgkreft: Pasienter og helsetjenestekostnader

kostnader i somatiske sykehus 76 prosent.

57,0 prosent blant kvinner i perioden 2010-2014.
Andelen som var i live etter 5 år (såkalt 5-års relativ
overlevelse) som var 64,8 prosent blant menn og 70,5
prosent blant kvinner i perioden 2010-2014. I 2014
døde 69 menn og 41 kvinner av munnhule-/svelgkreft.
Ved utgangen av 2014 var 4590 pasienter som
hadde fått en munnhule-/svelgkreftdiagnose, i live.
Utviklingen i insidens, dødelighet (døde per 100 000
innbyggere per år) og 5-års relativ overlevelse for
pasienter med munnhule-/svelgkreft (ICD10 C00-C14)
er illustrert i Figur 9-1 (menn) og Figur 9-2 (kvinner).

En oversikt over antall pasienter registrert med
munnhule-/svelgkreftdiagnose i de ulike registrene er
presentert i Tabell 9-1.

Figur 9-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved munnhule-/svelgkreft
(ICD10 C00-C14)

I 2014 fikk 620 pasienter i Norge diagnosen
kreft i munnhulen og svelget (ICD10 C00-C14).
Samme år var 4 590 pasienter med denne
diagnosen i live. De totale helsetjenestekostnadene (unntatt pleie og omsorg) for
pasienter med kreft i munnhulen og svelget var i
2014 ca. 313 millioner kroner. Av disse utgjorde

Tabell 9-1: Antall munnhule-/svelgkreftpasienter
registrert i ulike helseregistre i 2014
Dataregister

Pasienter

Nye krefttilfeller (insidens)

Kreftregisteret

620

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

4 590

Antall* kreftpasienter i kontakt
HELFO/
med primærlegetjenesten/
KUHR-registeret
avtalespesialist

254

Antall* kreftpasienter i kontakt
med somatiske sykehus

Norsk
pasientregister

2 014

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

Reseptregisteret

0

Kilde: Cancer in Norway 2014

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en munnhule-/svelgkreftdiagnose og var i kontakt
med helsetjenesten i løpet av 2014

Figur 9-2: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved munnhule-/svelgkreft
(ICD10 C00-C14)

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

9.1 Munnhule-/svelgkreft i Norge
I 2014 ble det diagnostisert 401 nye tilfeller av
munnhule-/svelgkreft (ICD10 C00-C14) hos menn og
219 hos kvinner (Cancer in Norway 2014). Andel av
pasienter med kun lokal sykdom på
diagnosetidspunktet var 45,9 prosent blant menn og

Kilde: Cancer in Norway 2014
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9.2 Munnhule-/svelgkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) for antall pasienter, der kjønn og
alder og kontakter med somatiske sykehus for
munnhule-/svelgkreftpasienter står sentralt.

Figur 9-4: Munnhule-/svelgkreftpasienter fordelt
etter antall behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014
1421

926

9.2.1 Munnhule-/svelgkreftpasienter i kontakt med
somatiske sykehus
I perioden 2009-2014 var i alt 4 360 pasienter med
diagnosen munnhule-/svelgkreft i kontakt med
somatiske sykehus i Norge. Antallet varierte fra 1 686
til 2 014 i de enkelte år (Figur 9-3).
Figur 9-3: Antall munnhule-/svelgkreftpasienter i
kontakt med somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt
etter år, 2009 - 2014
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Antall behandlingsepisoder per pasient

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt hadde pasientene 25,5 behandlingsepisoder (median = 13) i perioden 2009 – 2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).
2011

2012

2013

2014

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
111 487 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med munnhule-/svelgkreft
(Tabell 9-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte
med 67 prosent i perioden.
Tabell 9-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

563

Poliklinisk
konsultasjon
12 343
14 472
15 515
16 791
16 569
20 568

DagInnlagt døgn
behandling
551
1 838
726
1 773
593
1 814
729
1 878
729
1 933
656
2 009

Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 9-5).
Figur 9-5: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014
11,7
9,0

8,7
7,0 6,5

4,8

Helse Midt Helse Nord
Primærlegetjenesten

6,2
4,5

Helse SørØst

Helse Vest

Spesialisthelsetjenesten

Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med munnhule-/svelgkreft var mange i
kontakt med spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (1
421 pasienter). Av de 4 360 pasientene i datasettet
var 21 prosent i kontakt med spesialisthelsetjenesten
mer enn 50 ganger (Figur 9-4).

Antall pasienter som var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for munnhule-/svelgkreft, har
økt betydelig de siste årene. Veksten blant menn har
vært større enn kvinner. (Figur 9-6).
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Antall pasienter

Figur 9-6: Antall munnhule-/svelgkreftpasienter
behandlet i somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt
etter kjønn, 2009 - 2014

1125

1084

Figur 9-7: Pasienter med munnhule-/svelgkreft
behandlet i somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt
etter alder, 2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Den største andelen (30%) av pasientene var i
aldersgruppen 60-69 år, og 70 prosent var 50-79 år.
Én pasienter var 100 år eller eldre, mens 176
pasienter var yngre enn 30 år.

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
munnhule-/svelgkreftpasienter. Samtlige
helseregioner, med unntak av Helse Midt hadde vekst
i antall behandlingsepisoder fra 2013 til 2014. I
2014 hadde Helse Midt færre behandlingsepisoder
for munnhule-/svelgkreft enn helse Nord.

Figur 9-8: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for munnhule-/svelgkreft fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000.
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9.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med munnhule/svelgkreft
Med utgangspunkt i ulike registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader i forbindelse med munnhule/svelgkreft. I det følgende vil vi presentere kostnader
basert på følgende registre:
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes
regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG) se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
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utlevert fra apotek. Ingen pasienter i dataene levert
av Reseptregisteret har fått tildelt en munnhule/svelgkreftdiagnose. Kostnadene for legemidler
utlevert fra apotek for denne pasientgruppen
forventes å være svært små, og er derfor holdt
utenfor analysen.
For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).
9.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten
Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 178
pasienter med munnhule-/svelgkreft i 2015. Den
samlede refusjonen for disse pasientene var 270 000
kroner. I tillegg betalte pasientene omtrent 30 000
kroner i egenandeler. Utviklingen i kostnadene
(refusjon + egenbetaling) for perioden 2009 til 2015
er vist i Figur 9-9.
Figur 9-9: Refusjoner og egenandeler ved
munnhule-/svelgkreftbehandling hos primærleger
(fastleger og legevakt) fordelt etter år, 2009-2015,
millioner kroner
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Tabell 9-3: Kostnader ved munnhule/svelgkreftbehandling i primærlegetjenesten 2015,
fordelt etter egenbetaling og refusjon
Totale kostnader
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad

Egenbetaling

Refusjon

33 808

271 073

190
187

1 523
858

25
-

202
89

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt betalte hver munnhule/svelgkreftpasient 190 kroner (median = 187) i
egenandel i forbindelse med fastlegebesøk, mens
HELFO i gjennomsnitt betalte 1 523 kroner (median =
858) til legene for munnhule-/svelgkreftpasienter i
2015. Nøkkeltall for kostnadene i primærlegetjenesten i 2015 er presentert i Tabell 9-3.
Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for munnhule/svelgkreftpasienter er beregnet til ca. 750 000
kroner i 2015. Dette estimatet er beregnet med
utgangspunkt i at refusjoner og egenandeler kun
dekker 29 prosent av de samlede kostnadene i
primærlegetjenesten (jfr. Helsedirektoratet (2015)).
Det er verdt å legge merke til at det er forbundet
betydelig usikkerhet til dette estimatet, blant annet
fordi det er vanskelig å anslå hvilken andel av
kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til munnhule/svelgkreftpasienter.
9.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til munnhule-/svelgkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister
Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til munnhule-/svelgkreftpasienters kontakter
med privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 9-10.

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics
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Figur 9-10: Kostnader (refusjoner og egenander)
ved munnhule-/svelgkreftbehandling
privatpraktiserende spesialister som mottar refusjon
fra HELFO, 2009-2015, millioner kroner
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millioner kroner i 2014, noe som utgjorde omtrent 0,2
prosent av de totale kostnadene i
spesialisthelsetjenesten (SAMDATA 2014).
Figur 9-11 viser at munnhule-/svelgkreftrelaterte
kostnader var lavere i 2012 enn 2011. Dette fallet er
imidlertid ikke reelt fordi det var endringer i
finansieringsordningen for stråleterapi. Inntil 2010 ble
poliklinisk stråleterapi finansiert av HELFO på linje
med polikliniske laboratorie- og røntgentjenester. I
2011 ble finansieringen flyttet til ISF/DRG-systemet,
og kostnadsvektene i DRG-systemet satt med
utgangspunkt i de tidligere HELFO-takstene som
reflekterte de faktiske kostnadene. I løpet av 2011
gjorde man beregning av de faktiske kostnadene ved
stråleterapi og fant at disse var langt lavere enn
takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRG-systemet
ble derfor justert ned for å reflektere de faktiske
kostnadene. Helsedirektoratets kostnadsanalyser tydet
på at sykehusene i 2011 hadde fått ca. 600 millioner
kroner mer i DRG-refusjon enn kostnadene skulle tilsi.
Dette beløpet ble fordelt på all annen behandling i
somatiske sykehus, herunder kreftbehandling.
Endringen får det til å se ut som om ressursbruken til
munnhule-/svelgkreft gikk ned fra 2011 til 2012 selv
om antall behandlingsepisoder viser at kostnadene
med all sannsynlighet steg.

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
relatert til munnhule-/svelgkreftpasienter utgjør ca.
150 000 kroner i 2015. Dette bygger på en
forutsetning om at refusjoner og egenandeler utgjør
om lag 60 prosent av samlede finansiering
(Helsedirektoratet 2015).
Kostnader i somatiske sykehus

Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for munnhule-/svelgkreftbehandling i
somatiske sykehus. Kostnadene er beregnet på basis
av behandlingsepisodenes DRG-vekt og
Av Figur 9-11 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
enhetskostnaden hvert år i analyseperioden. I tillegg
per pasient og per behandlingsepisode var betydelig
er det tatt hensyn til pasientens egenandel som i 2014
høyere enn medianen. Dette indikerer at enkelte
var kr 320 ved polikliniske konsultasjoner (jfr. FORpasienter/behandlingsperioder var forbundet med
2014-06-24-870). I Figur 9-11 er nøkkeltall for DRGsærlig høye kostnader.
baserte kostnader for somatiske sykehus for munnhule/svelgkreftpasienter presentert. Kostnadene var 239
Figur 9-11: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.
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Gjennomsnittskostnaden fordelt etter kjønn er
presentert i Figur 9-12. Gjennomsnittskostnaden for
menn var i perioden 2010-2014 noe høyere enn for
kvinner. Som ved beregning av totale kostnader har
omlegging av finansieringsansvar og justering av
DRG-poeng hatt konsekvenser for beregning av
kostnadene i årene 2011 til 2013.
Figur 9-12: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert) per
pasient per år fordelt etter kjønn, 2010 – 2014,
1000-kroner

leveuke, økte andelen uke for uke opp til 7,7 prosent i
den åttende uken før død. 12 måneder før død fikk
19,3 prosent denne typen behandling.
Figur 9-13: Prosentandel* av munnhule/svelgkreftpasienter som blir behandlet med
intravenøs antineoplastisk behandling i tiden før
død, 2009-2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics *Andel av pasienter
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Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 9-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med munnhule-/svelgkreft presentert.
Registrering av kur-ID er ikke obligatorisk, og
registreringen er trolig ikke komplett.
Tabell 9-4: De ti vanligste kurene, antall kurer 20092014
Kur
Cisplatin ukentlig, hode/hals
Metotrexat ukedose
Methotreksat lavdose
Cetuximab - vedlikehold (hver uke)
Cisplatin ukentlig - DAHANCA 19
Taxotere ukedose, 35 mg/m2
Cisplatin ukentlig
Carboplatin
Doxorubicin ukedose
Cisplatin/Doksorubicin

Antall
1970
782
269
210
163
113
111
100
91
85

Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp
Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 4-9). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 4-10). I beregningen er det justert
for at en del pasienter ikke lever så lenge som tre år
fra diagnosen er stillet.
Figur 9-14: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
munnhule-/svelgkreftbehandling siste 3 leveår for
pasienter med registret dødsfall i perioden 20122014, løpende priser, (NOK) per pasient per måned.
Tallene er justert for hvor lenge pasienten var i
kontakt med spesialisthelsetjenesten før død.
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poliklinikk fordi legen skal registrere prosedyrekode
for infusjon. Figur 9-13 viser hvor stor andel av
pasientene som mottok antineoplastisk behandling de
siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død, og siste 8
ukene før død. Mens 0,9 prosent fikk kjemoterapi siste
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Figur 9-15: Kostnader (DRG-basert) munnhule/svelgkreftbehandling siste leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er justert
for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
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de 9,03 millioner behandlingsepisoder (innleggelser,
dagbehandling, poliklinikk) i somatiske sykehus. Av
disse var ca. 23 000 (0,26%) relatert til munnhule/svelgkreft (jfr. Tabell 9-2). Basert på forutsetninger
ovenfor og at 0,26%-andelen er representativ, blir
kostnadene relatert til munnhule-/svelgkreftkreft for
poliklinisk billed-diagnostikk ca. 9,49 millioner kroner i
2015.
I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at munnhule/svelgkreftrelaterte kostnader utgjør 0,26 prosent av
totalen, er disse 14,49 millioner kroner.

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Andre kostnader i somatiske sykehus

9.3.3 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene

En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Munnhule/svelgkreftpasientenes andel av disse kostnadene
anslås til 49 millioner kroner i 2014. Dette omfatter
blant annet kostnader til ambulansetjenester,
pasienttransport, forskning og utvikling, kjøp av
tjenester fra private leverandører, RHF-administrasjon
og større investeringer (kapitalkostnader). For å
estimere munnhule-/svelgkreftpasientenes andel av
disse kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.

I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes munnhule/svelgkreft.
Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for munnhule/svelgkreft hos allmennlege eller i sykehuspoliklinikk,
får utført billeddiagnostikk (røntgenundersøkelser, CT,
MR, PET-CT, ultralydundersøkelser, mv). Det blir også
utført patologisk-anatomiske undersøkelser,
biokjemiske analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres
både i offentlige sykehuslaboratorier og
røntgenavdelinger og i private laboratorier og
institutter. Både de offentlige og private
tjenesteyterne får refusjoner fra HELFO, og pasientene
betaler egenandeler for billed-diagnostikk. De øvrige
kostnader dekkes av sykehusenes grunnbevilgninger,
mens de private tjenesteyterne får tilskudd fra de
regionale helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billed-diagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
faktiske kostnader var 3,7 milliarder kroner. Dessverre
finnes det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet
ikke hvor mye av kostnadene som gjaldt munnhule/svelgkreft. Vi tok derfor utgangspunkt i andelen av

9.4 Oppsummering
helsetjenestekostnader
Helsetjenestekostnadene knyttet til å behandle
munnhule-/svelgkreftpasienter i Norge er estimert til å
være 313 millioner kroner. Pleie- og
omsorgskostnader er ikke inkludert her da
diagnosespesifikk statistikk mangler. Den største
andelen av kostnadene oppstår i
spesialisthelsetjenesten, som i 2014 stod for 76
prosent av de totale helsetjenestekostnadene for
munnhule-/svelgkreft. Kostnadene til
privatpraktiserende spesialister var kun 370 000
kroner. En oppsummering av helsetjenestekostnadene
for munnhule-/svelgkreftpasienter er presentert i
Tabell 9-5. Sammenlignes munnhule-/svelgkreft med
andre kreftformer, ser man at denne kreftformen er
blant kreftformene som representerer de laveste
kostnadene både i primærlegetjenesten og
spesialisthelsetjenesten (Figur 9-16).
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Tabell 9-5: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved munnhule/svelgkreft, 2014
Kostnad (NOK)

Andel

1 010 000

0%

Privatpraktiserende spesialister

370 000

0%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

239 000 000

76 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

9485000

3%

Laboratorietjenester

14494000

5%

Andre kostnader i somatiske sykehus

49 000 000

16 %

313 359 000

100 %

Primærlegetjenesten

Sum

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 9-16: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
millioner kroner
Primærlegetjenesten (fastlege + legevakt)
Prostatakreft

99,3

Brystkreft

64,6

Tykk- og endetarmkreft

57,2

Spesialisthelsetjenesten
Tykk- og endetarmkreft

1 939

Brystkreft

1 505

Lungekreft

Føflekkreft

37,4

Prostatakreft

Lungekreft

35,9

Leukemi

1 239
1 089
988

Leukemi

12,8

Lymfekreft

660

Bukspyttkjertelkreft

10,9

Urinveiskreft

Urinveiskreft

10,4

Bukspyttkjertelkreft

370

Nyrekreft

10,3

Munnhule-/svelgkreft

312

504

Livmorhalskreft

4,7

Føflekkreft

259

Munnhule-/svelgkreft

1,0

Nyrekreft

247

Lymfekreft

0,4

Livmorhalskreft

204

Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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10. Tykk- og endetarmkreft: Pasienter og
helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 4 166 pasienter i Norge en diagnose
med kreft i tykktarm eller endetarm (ICD10
C18-C20, heretter kalt tarmkreft). Samme år
var 30 872 pasienter med en tarmkreftdiagnose
i live. De totale helsetjenestekostnadene (unntatt
pleie og omsorg) for pasienter med tarmkreft
var i 2014 ca. 2 016 millioner kroner. Av disse
utgjorde kostnader i somatiske sykehus 94
prosent.
En oversikt over antall pasienter registrert med
tarmkreftdiagnose i de ulike registrene er presentert i
Tabell 10-1.
Tabell 10-1: Antall tarmkreftpasienter registrert i
ulike helseregistre i 2014
Dataregister Pasienter
Nye krefttilfeller (insidens)
Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

4 166

Kreftregisteret

30 872

Antall* kreftpasienter i kontakt
HELFO/
med primærlegetjenesten/
KUHR-registeret
avtalespesialist

11 964

Antall* kreftpasienter i kontakt
Norsk
med somatiske sykehus
pasientregister

9 082

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

1 926

Reseptregisteret

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

10.1 Tarmkreft i Norge
I 2014 ble det diagnostisert 2 157 nye tilfeller av
tarmkreft (ICD10 C18-C20) hos menn og 2 009 hos
kvinner (Cancer in Norway 2014). Andel av
tykktarmskreftpasienter (C18) med kun lokal sykdom
på diagnosetidspunktet var 19,7 prosent blant menn
og 19,1 prosent blant kvinner i perioden 2010-2014.
Tilsvarende tall for rectosigmoidkreft (C19-20) var
28,3 prosent og 32,8 prosent. Andelen som var i live
etter 5 år (såkalt 5-års relativ overlevelse) var for
tykktarmskreft 58,9 prosent blant menn og 62,8
prosent blant kvinner i perioden 2010-2014. For
rektosigmoidkreft var tallene 66,2 prosent og 66,0
prosent. I 2014 døde 774 menn og 772 kvinner av
tarmkreft. Ved utgangen av 2014 var 30 872
pasienter som hadde fått en tarmkreftdiagnose, i live.
Utviklingen i insidens, dødelighet (døde per 100 000
innbyggere per år) og 5-års relativ overlevelse for
pasienter med kreft i tykktarmen (ICD10 C18) er
illustrert i Figur 10-1 (menn) og Figur 10-2 (kvinner),
mens for pasienter med kreft i sigmoideum og
endetarm er illustrert i Figur 10-3 (menn) og Figur
10-4 (kvinner).

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en tarmkreftdiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014
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Figur 10-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved kreft i tykktarm (ICD10
C18)

Figur 10-3: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved kreft i endetarm og
sigmoideum (ICD10 C19-C20)

Kilde: Cancer in Norway 2014

Kilde: Cancer in Norway 2014

Figur 10-2: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved kreft i tykktarm (ICD10
C18)

Figur 10-4: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved kreft i endetarm og
sigmoideum (ICD10 C19-C20)

Kilde: Cancer in Norway 2014

Kilde: Cancer in Norway 2014
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Figur 10-6: Tarmkreftpasienter fordelt etter antall
behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

10.2 Tarmkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) over antall pasienter, der kjønn
og alder og kontakter med somatiske sykehus for
tarmkreftpasienter står sentralt.

13012

10.2.1 Tarmkreftpasienter i kontakt med somatiske
sykehus
I perioden 2009-2014 var i alt 26 515 pasienter med
diagnosen tarmkreft i kontakt med somatiske sykehus i
Norge. Antallet varierte fra 8 550 til 9 082 i de
enkelte år (Figur 10-5).
Figur 10-5: Antall tarmkreftpasienter i kontakt med
somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter år,
2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt hadde pasientene 18,5 behandlingsepisoder (median = 6) i perioden 2009 – 2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 10-7).

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
491 862 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med tarmkreft (Tabell
10-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte med 20
prosent i perioden.

Figur 10-7: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014

Tabell 10-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poliklinisk
konsultasjon
62 277
70 179
67 377
69 891
73 368
74 667

DagInnlagt døgn
behandling
1 133
11 280
1 281
11 599
917
11 052
785
11 409
559
11 340
595
12 153

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med tarmkreft var mange i kontakt med
spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (13 012
pasienter). Av de 26 515 pasientene i datasettet var
om lag 10 prosent i kontakt med
spesialisthelsetjenesten mer enn 50 ganger (Figur
10-6).

Antall pasienter som var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for tarmkreft, var nokså
konstant for kvinner, men økte noe for menn (Figur
10-8).
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Figur 10-8: Antall tarmkreftpasienter behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter kjønn,
2009 - 2014

Figur 10-9: Pasienter med tarmkreft behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter alder,
2009 - 2014
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Den største andelen (29 prosent) av pasientene var i
aldersgruppen 70-79 år, og 78 prosent var 60-89 år.
Syv pasienter var 100 år eller eldre, mens 139
pasienter var yngre enn 30 år.

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
tarmkreftpasienter. Helse Vest har hatt en reduksjon i
antall behandlingsepisoder siden 2009. De resterende
helseregionene har hatt vekst i antall behandlingsepisoder de siste årene. (Figur 10-8).
Figur 10-10: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for tarmkreft fordelt etter
helseregion, 2009 - 2014
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10.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med tarmkreft
Med utgangspunkt i en rekke registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader i forbindelse med tarmkreft. I
det følgende vil vi presentere kostnader basert på
følgende registre:
•
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)
Reseptregistret (legemidler utlevert fra apotek)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes
regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG), se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
utlevert fra apotek.
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For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).
10.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten
Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 12 540
pasienter med tarmkreft i 2015. Den samlede
refusjonen for disse pasientene var 14,8 millioner
kroner. I tillegg betalte pasientene omtrent 2,9
millioner kroner i egenandeler. Utviklingen i
kostnadene (refusjon + egenbetaling) for perioden
2009 til 2015 er vist i Figur 10-11.
Figur 10-11: Refusjoner og egenandeler ved
tarmkreftbehandling hos primærleger (fastleger og
legevakt) fordelt etter år, 2009-2015, millioner
kroner
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Tabell 10-3: Kostnader ved tarmkreftbehandling i
primærlegetjenesten 2015, fordelt etter egenbetaling
og refusjon
Totale kostnader
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad

Egenbetaling

Refusjon

2 872 811

14 804 711

229
187

1 179
586

39
-

200
89

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt betalte hver tarmkreftpasient 229
kroner (median = 187) i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte
1 179 kroner (median = 586) til legene for
tarmkreftpasienter i 2015. Nøkkeltall for kostnadene i
primærlegetjenesten i 2015 er presentert i Tabell
10-3.
Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for tarmkreftpasienter er
beregnet til ca. 43 millioner kroner i 2015. Dette
estimatet er beregnet med utgangspunkt i at
refusjoner og egenandeler kun dekker 29 prosent av
de samlede kostnadene i primærlegetjenesten (jfr.
Helsedirektoratet (2015)). Det er verdt å legge merke
til at det er betydelig usikkerhet forbundet til dette
estimatet, blant annet fordi det er vanskelig å anslå
hvilken andel av kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til
tarmkreftpasienter.
10.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til tarmkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister

2009

2010

2011

2012

2013

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

2014

2015

Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til tarmkreftpasienters kontakter med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 10-2.
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Figur 10-12: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved tarmkreftbehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
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milliarder kroner i 2014, noe som utgjorde omtrent 1,2
prosent av de totale kostnadene i
spesialisthelsetjenesten (SAMDATA 2014).
Figur 10-13 viser at tarmkreftrelaterte kostnader var
lavere i 2012 enn 2011. Dette fallet er imidlertid ikke
reelt fordi det var endringer i finansieringsordningen
for stråleterapi. Inntil 2010 ble poliklinisk stråleterapi
finansiert av HELFO på linje med polikliniske lab- og
røntgentjenester. I 2011 ble finansieringen flyttet til
ISF/DRG-systemet, og kostnadsvektene i DRGsystemet satt med utgangspunkt i at de tidligere
HELFO-takstene reflekterte de faktiske kostnadene. I
løpet av 2011 gjorde man beregning av de faktiske
kostnadene ved stråleterapi og fant at disse var langt
lavere enn takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRGsystemet ble derfor justert ned for å reflektere de
faktiske kostnadene. Helsedirektoratets
kostnadsanalyser tydet på at sykehusene i 2011
hadde fått ca. 600 millioner kroner mer i DRGrefusjon enn kostnadene skulle tilsi. Dette beløpet ble
fordelt på all annen behandling i somatiske sykehus,
herunder kreftbehandling. Endringen får det til å se ut
som om ressursbruken til tarmkreft gikk ned fra 2011
til 2012 selv om antall behandlingsepisoder viser at
kostnadene med all sannsynlighet steg.

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
relatert til tarmkreftpasienter utgjør ca. 630 000
kroner i 2015. Dette bygger på en forutsetning om at
refusjoner og egenandeler utgjør om lag 60 prosent
av samlede finansiering (Helsedirektoratet 2015).
Kostnader i somatiske sykehus

Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for tarmkreftbehandling i somatiske
sykehus. Kostnadene er beregnet på basis av
behandlingsepisodenes DRG-vekt og enhetskostnaden
Av Figur 10-13 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
hvert år i analyseperioden. I tillegg er det tatt hensyn
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
til pasientens egenandel som i 2014 var 320 kroner
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
ved polikliniske konsultasjoner (Jfr. FOR-2014-06-24pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
870). I Figur 10-13 er nøkkeltall for DRG-baserte
særlig høye kostnader.
kostnader for somatiske sykehus for tarmkreftpasienter
presentert. Kostnadene var i overkant av 1,5
Figur 10-13: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014

Millioner

Totale kostnader somatiske sykehus (millioner kroner)
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Per pasient (tusen kroner)

Per behandling (tusen kroner)
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2012
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3,8

4,8

2013

2014

Median

2010
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148,8
108,5
100,6
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2012

Gjennomsnitt

163,0
121,4

168,8
137,1

2013
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Median

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.
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Gjennomsnittskostnaden fordelt etter kjønn er
presentert i Figur 10-14. Gjennomsnittskostnaden for
menn var i perioden 2010 til 2014 noe høyere enn for
kvinner. Som ved beregning av totale kostnader har
omlegging av finansieringsansvar og justering av
DRG-poeng hatt konsekvenser for beregning av
kostnadene i årene 2011 til 2013.
Figur 10-14: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert)
per pasient per år fordelt etter kjønn, 2009 – 2014,
1000-kroner

leveuke, økte andelen uke for uke opp til 9 prosent i
åttende uke før død. 12 måneder før død fikk 33
prosent denne typen behandling.
Figur 10-15: Prosentandel* av tarmkreftpasienter
som blir behandlet med intravenøs antineoplastisk
behandling i tiden før død, 2009-2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
*Andel av pasienter som er registret som døde og har mottatt
kjemoterapi i perioden 2009-2014

Kvinner

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp

Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 10-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med tarmkreft presentert. Registrering av
kur-ID er ikke obligatorisk, og registreringen er trolig
ikke komplett.
Tabell 10-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
Kur
FLv
FLOX
Fliri - Avastin
FLIRI
FLOX adjuvant
Avastin hver 14. dag
Panitumumab
Cetuximab - vedlikehold (hver uke)
Avastin hver 3. uke
Irinotecan+panitumumab

Antall
21 610
19 208
16 378
13 481
10 444
2 735
1 924
1 536
977
667

Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 10-16). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 10-17). I beregningen er det
justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stilt.
Figur 10-16: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
tarmkreftbehandling siste 3 leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser, (NOK) per pasient per måned. Tallene er
justert for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død.
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Norsk pasientregister fanger opp informasjon om
antineoplastisk behandling («kjemoterapi») gjennom
DRG-systemet dersom behandlingsepisoden er
poliklinikk fordi legen skal registrere prosedyrekode
for infusjon. Figur 10-15 viser hvor stor andel av
pasientene som mottok antineoplastisk behandling de
siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død, og siste 8
ukene før død. Mens 0,5 prosent fikk kjemoterapi siste

0
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Figur 10-17: Kostnader (DRG-basert)
tarmkreftbehandling siste leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er justert
for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
16000
14000

tok derfor utgangspunkt i andelen av de 9,03
millioner behandlingsepisoder (innleggelser,
dagbehandling, poliklinikk) i somatiske sykehus. Av
disse var ca. 87 000 (0,97 prosent) relatert til
tarmkreft (jfr. Tabell 10-2). Basert på forutsetninger
ovenfor og at andelen på 0,97 prosent er
representativ, blir de tarmkreftrelaterte kostnadene
for poliklinisk billed-diagnostikk ca. 35,53 millioner
kroner i 2015.
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I samme år betalte HELFO ut, i alt, 517 millioner
kroner til private laboratorier for ulike laboratorietjenester (biokjemiske analyser mv), mens refusjonene
beløp seg til 1 737 millioner for de offentlige, til
sammen 2,3 milliarder kroner. I tråd med
finansieringsmodellen antar vi at dette beløpet utgjør
40 prosent av de totale samfunnsøkonomiske
kostnader som derved blir 5,6 milliarder kroner.
Dersom vi antar at de tarmkreftrelaterte kostnadene
utgjør 0,97 prosent av totalen, tilsvarer disse 54,53
millioner kroner.

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Andre kostnader i somatiske sykehus

10.3.3 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene

En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Tarmkreftpasientenes
andel av disse kostnadene anslås til 314 millioner
kroner i 2014. Dette omfatter blant annet kostnader til
ambulansetjenester, pasienttransport, forskning og
utvikling, kjøp av tjenester fra private leverandører,
RHF-administrasjon og større investeringer
(kapitalkostnader).

I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes tarmkreft.
Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for tarmkreft
hos allmennlege eller i sykehuspoliklinikk, får utført
billeddiagnostikk (røntgenundersøkelser, CT, MR, PETCT, ultralydundersøkelser, mv.). Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra regionale helseforetak
etter spesielle avtaler. Finansieringsmodellen legger til
grunn at refusjonene og egenandelene (for billeddiagnostikk) dekker 40 prosent av de totale
samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikklaboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
faktiske kostnader var 3,7 milliarder kroner. Dessverre
finnes det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet
ikke hvor mye av kostnadene som gjaldt tarmkreft. Vi

For å estimere tarmkreftpasientenes andel av disse
kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.
10.3.4 Kostnader til legemidler utlevert fra apotek
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister
(Reseptregisteret) inneholder data for alle
utleveringer av medikamenter fra apotek til pasient.
For kreftpasienter skjer en betydelig del av
legemiddelbruken i sykehus og finansieres av sykehus.
Disse kostnadene fanges ikke opp i Reseptregisteret,
men inngår i spesialisthelsetjenestens kostnader (se
avsnitt 10.3.2). I våre analyser av apotekutleverte
legemidler har vi inkludert følgende:
•
•
•
•
•

Kvalmestillende legemidler
Smertestillende legemidler
Beroligende legemidler mv
Sovemedisiner
Antineoplastiske legemidler
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Kostnadene knyttet til medikamenter utlevert fra
apotek til pasienter med diagnosen tarmkreft er
presentert i Figur 10-18. Figuren inkluderer kostnaden
til alle legemidler i perioden 2009-2014 også før
diagnose og uavhengig av refusjonskode.
Figur 10-18: Kostnader til legemidler ved tarmkreft
(kreftlegemidler, smertestillende, mv) utlevert fra
apotek, 2009 – 2014, millioner kroner (løpende
priser AUP ekskl. mva)

Figur 10-19: Kostnader kreftlegemidler (ATC-gruppe
L) ved tarmkreft utlevert på apotek, 2009-2014,
millioner kroner (løpende priser AUP ekskl. mva)
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics
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En rekke ulike kreftlegemidler (ATC-gruppe L) brukes i
behandlingen av tarmkreft. Utviklingen i antall unike
kreftlegemidler utlevert til pasienter med tarmkreft er
presentert i Figur 10-20. Av figuren ser vi at det var
særlig vekst i antall unike kreftlegemidler fra 2013 til
2014.
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Det er i dag, som tidligere, flere menn enn kvinner
med diagnosen tarmkreft. Ser vi på medikamentbruk
henter mannlige tarmkreftpasienter medikamenter til
en betydelig høyere kostnad enn kvinnelige pasienter
(Tabell 10-5). Eksempelvis var medikamentkostnadene
12,0 millioner for menn og 7,7 millioner for kvinner i
2015. Samme år var det omtrent 500 flere mannlige
enn kvinnelige tarmkreftpasienter.
Tabell 10-5: Kostnader til legemidler ved tarmkreft
utlevert fra apotek, fordelt etter kjønn, 2009 – 2014
(løpende priser AUP ekskl. mva)
År

Menn

Kvinner

2009

6 853 888

5 926 696

2010

9 340 488

6 547 349

2011

11 431 235

7 475 080

2012

10 017 488

7 540 872

2013

9 486 050

6 962 814

2014

12 010 107

7 707 990

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Kreftlegemidler
Kostnadene knyttet til undergruppen kreftlegemidler
er presentert i Figur 10-19. En liste over de definerte
kreftlegemidlene i ATC-gruppe L er presentert i
Vedlegg 3. Det presiseres at legemidler gitt i sykehus
ikke er inkludert i våre reseptregisterdata med mindre
legemiddelet ble utlevert på H-resept.

Figur 10-20: Antall unike kreftlegemidler utlevert
fordelt etter år, 2009-2014
27

2009

28
26

2010

25

25

2011

2012

24

2013

2014

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Tabell 10-6: Kostnader for de 10 mest omsatte
kreftlegemidlene ved tarmkreft utlevert fra apotek
(2009 – 2014)*
ATC-kode
L01BC06
L03AA13
L01XE01
L01XE21
L01AX03
L01XC07
L02AE03
L01XA03
L01XX19
L04AA18

Kostnad (AUP
ekskl. mva)
27 539 254
Capecitabine
20 268 866
Pegfilgrastim
14 307 312
Imatinib
4 520 078
Regorafenib
962 503
Temozolomide
695 597
Bevacizumab
585 235
Goserelin
517 954
Oxaliplatin
499 844
Irinotecan
446 840
Everolimus
Legemiddel

Antall uttak
11965
2353
485
119
168
65
221
76
118
63

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics. *Merknad:
Da en liten andel av pasientene har flere kreftdiagnoser, kan
enkelte legemidler ovenfor være knyttet til behandling av annen
kreftform.

Tabell 10-6 viser kostnader av de ti mest omsatte
kreftlegemidlene pasienter med diagnosen tarmkreft
hentet på apotek i perioden 2009 til 2014. Tabellen
viser også antall utleveringer per kreftlegemiddel.
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Sovemedisiner, angstdempende legemidler og
smertestillende
Kreft er en stor belastning for pasient og pårørende.
Pasienter med kreft kan ha mye smerter, og alle kan
ha angst og søvnvansker. Et mål på sykdomsbyrden er
derfor hvor mange og i hvilken grad pasientene
brukte legemidler for angst og søvnvansker. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at pasientene kan ha
fått utlevert noe av medikamentene før de fikk
tarmkreftdiagnosen. En oversikt over andelen av
pasientene med diagnosen tarmkreft som fikk utlevert
minst ett legemiddel innenfor de ulike gruppene i
2014 er presentert i Figur 10-21.
Figur 10-21: Andel av tarmkreftpasienter som i
2014 fikk utlevert angstdempende legemiddel,
sovemedisin eller smertestillende legemiddel og
tilsvarende andel for kreftpasienter generelt
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

De fleste pasientene i datasettet fikk utlevert
smertestillende legemidler (ATC-gruppe N02).
Oxycodone (ATC-kode N02AA05) var medikamentet i

denne gruppen som ble utlevert flest ganger i 2014
(2 497). Av angstdempende legemidler hadde
oxazepam (ATC-kode N05BA04) flest utleveringer
(1 040), mens for sovemedisiner ble zopiclone (ATCkode N05CF01) utlevert 2 227 ganger i 2014.

10.4 Oppsummering
helsetjenestekostnader
Kostnadene knyttet til å behandle tarmkreftpasienter i
Norge omfatter en betydelig del av de kreftrelaterte
kostnadene i helsetjenesten. De totale kostnadene i
helsetjenesten knyttet til behandling av disse
pasientene er estimert til 2 016 millioner kroner. Pleieog omsorgskostnader er ikke inkludert her, da
diagnosespesifikk statistikk mangler. Den største
andelen av kostnadene oppstår i spesialisthelsetjenesten, som i 2014 stod for 94 prosent av de
totale helsetjenestekostnadene for tarmkreft.
Kostnadene til privatpraktiserende spesialister var i
overkant av 1,65 millioner kroner, mens
legemiddelbruk utenfor sykehus utgjorde til sammen
19,7 millioner kroner (1%) for disse pasientene. En
oppsummering av helsetjenestekostnadene for
tarmkreftpasienter er presentert i Tabell 10-7.
Tarmkreft var kreftformen med de høyeste kostnadene
i spesialisthelsetjenesten, med totale kostnader på
over 1,9 milliarder kroner. Også i
primærlegetjenesten utgjør kostnadene til behandling
av tarmkreftpasienter en betydelig andel. (Figur
10-22).
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Tabell 10-7: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved tarmkreft, 2014
Kostnad (NOK)

Andel

Primærlegetjenesten

57 200 000

3%

Privatpraktiserende spesialister

1 650 000

0%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

1 533 000 000

76 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

35 688 000

2%

Laboratorietjenester

54 535 000

3%

Legemiddelbruk utenfor sykehus

19 700 000

1%

Andre kostnader i somatiske sykehus

314 400 000

16 %

Sum

2 016 173 000

100 %

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 10-22: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
millioner kroner
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Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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11. Bukspyttkjertelkreft: Pasienter og helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 736 pasienter i Norge diagnosen
kreft i bukspyttkjertelen (ICD10 C25). Samme år
var 841 pasienter med denne diagnosen i live.
De totale helsetjenestekostnadene (unntatt pleie
og omsorg) for pasienter med kreft i
bukspyttkjertelen var i 2014 ca. 380 millioner
kroner. Av disse utgjorde kostnader i somatiske
sykehus 95 prosent.
En oversikt over antall pasienter registrert med
bukspyttkjertelkreftdiagnose i de ulike registrene er
presentert i Tabell 11-1.
Tabell 11-1: Antall bukspyttkjertelkreftpasienter
registrert i ulike helseregistre i 2014
Dataregister Pasienter
Nye krefttilfeller (insidens)

Kreftregisteret

736

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

841

Antall* kreftpasienter i kontakt
HELFO/
med primærlegetjenesten/
KUHR-registeret
avtalespesialist

1 250

Antall* kreftpasienter i kontakt
Norsk
med somatiske sykehus
pasientregister

1 328

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

Reseptregisteret

kvinner (Cancer in Norway 2014). Andel av pasienter
med kun lokal sykdom på diagnosetidspunktet var
12,7 prosent blant menn og 16,7 prosent blant kvinner
i perioden 2010-2014. De fleste pasientene hadde
altså spredning på diagnosetidspunktet. Dette
gjenspeiles i andelen som var i live etter 5 år (såkalt
5-års relativ overlevelse), som var 5,5 prosent blant
menn og 6,8 prosent blant kvinner i perioden 20102014. I 2014 døde 349 menn og 364 kvinner av
bukspyttkjertelkreft. Ved utgangen av 2014 var 841
pasienter som hadde fått en bukspyttkjertelkreftdiagnose, i live. Utviklingen i insidens, dødelighet
(døde per 100 000 innbyggere per år) og 5-års
relativ overlevelse for pasienter med bukspyttkjertelkreft (ICD10 C25) er illustrert i Figur 11-1 (menn) og
Figur 11-2 (kvinner).
Figur 11-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved bukspyttkjertelkreft (ICD10
C25)

62
Kilde: Cancer in Norway 2014

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en bukspyttkjertelkreftdiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014

Figur 11-2: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved bukspyttkjertelkreft (ICD10
C25)

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt, se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

11.1 Bukspyttkjertelkreft i Norge
I 2014 ble det diagnostisert 360 nye tilfeller av
bukspyttkjertelkreft (ICD10 C25) hos menn og 376 hos

Kilde: Cancer in Norway 2014

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
82

11.2 Bukspyttkjertelkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) for antall pasienter, der kjønn og
alder og kontakter med somatiske sykehus for
pasienter med bukspyttkjertelkreft står sentralt.

Figur 11-4: Bukspyttkjertelkreftpasienter fordelt etter
antall behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

1914

11.2.1 Bukspyttkjertelkreftpasienter i kontakt med
somatiske sykehus
I perioden 2009-2014 var i alt 4 554 pasienter med
diagnosen bukspyttkjertelkreft i kontakt med
somatiske sykehus i Norge. Antallet varierte fra 1 190
til 1 328 i de enkelte år (Figur 11-3).
Figur 11-3: Antall bukspyttkjertelkreftpasienter i
kontakt med somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt
etter år, 2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt hadde pasientene 17 behandlingsepisoder (median = 8) i perioden 2009-2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 11-5).

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
79 482 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med bukspyttkjertelkreft
(Tabell 11-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte
med 40 prosent i perioden.

Figur 11-5: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014

Tabell 11-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poliklinisk
konsultasjon
8 457
9 267
9 353
10 167
10 637
11 828

DagInnlagt døgn
behandling
355
2 905
334
2 692
339
2 682
311
3 029
322
3 165
254
3 385

11,3
9,6

10,8

9,9
8,4

Helse Midt Helse Nord
Primærhelsetjenesten

8,4

Helse SørØst

10,0
9,1

Helse Vest

Spesialisthelsetjenesten

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med bukspyttkjertelkreft var mange i
kontakt med spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (1
914 pasienter). Av de 4 554 pasientene i datasettet
var om lag 9 prosent i kontakt med
spesialisthelsetjenesten mer enn 50 ganger (Figur
11-4).

Antall pasienter som var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for bukspyttkjertelkreft, var
nokså konstant for både menn og kvinner (Figur 11-6).
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Figur 11-6: Antall bukspyttkjertelkreftpasienter
behandlet i somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt
etter kjønn, 2009 - 2014

Figur 11-7: Pasienter med bukspyttkjertelkreft
behandlet i somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt
etter alder, 2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Den største andelen (30 prosent) av pasientene var i
aldersgruppen 70-79 år. 79 prosent var 60-89 år. En
pasient var 100 år eller eldre, mens 13 pasienter var
yngre enn 30 år.

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
bukspyttkjertelkreftpasienter. Samtlige helseregioner
har hatt vekst i antall behandlingsepisoder de siste
årene, også dersom det justeres for antall innbyggere
(Figur 11-8).
Figur 11-8: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for bukspyttkjertelkreft fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
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11.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med bukspyttkjertelkreft
Med utgangspunktet i en rekke registre har vi
beregnet helsetjenestekostnader i forbindelse med
bukspyttkjertelkreft. I det følgende vil vi presentere
kostnader basert på følgende registre:
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes

regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG), se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
utlevert fra apotek. Grunnet svært få pasienter i
dataene fra Reseptregisteret, er legemidler utlevert
fra apotek holdt utenfor ved analyse av
helsetjenestekostnader for pasienter med
bukspyttkjertelkreft.
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For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).

Tabell 11-3: Kostnader ved
bukspyttkjertelkreftbehandling i
primærlegetjenesten 2015, fordelt etter egenbetaling
og refusjon

11.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten

Totale kostnader
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad

Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 1 260
pasienter med bukspyttkjertelkreft i 2015. Den
samlede refusjonen for disse pasientene var 3
millioner kroner. I tillegg betalte pasientene 260 000
kroner i egenandeler. Utviklingen i kostnadene
(refusjon + egenbetaling) for perioden 2009 til 2015
er vist i Figur 11-9.
Figur 11-9: Refusjoner og egenandeler ved
bukspyttkjertelkreftbehandling hos primærleger
(fastleger og legevakt) fordelt etter år, 2009-2015,
millioner kroner
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Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for bukspyttkjertelkreftpasienter er beregnet til ca. 8 millioner kroner i 2015.
Dette estimatet er beregnet med utgangspunkt i at
refusjoner og egenandeler kun dekker 29 prosent av
de samlede kostnadene i primærlegetjenesten (jfr.
Helsedirektoratet (2015)). Det er verdt å legge merke
til at det er forbundet betydelig usikkerhet til dette
estimatet, blant annet fordi det er vanskelig å anslå
hvilken andel av kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til bukspyttkjertelkreftpasienter.
11.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til bukspyttkjertelkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister
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Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt betalte hver bukspyttkjertelkreftpasient
208 kroner i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte
2 405 kroner (median = 1 153) til legene for en
bukspyttkjertelkreftpasient i 2015. Nøkkeltall for
kostnadene i primærlegetjenesten i 2015 er
presentert i Tabell 11-3.

Basert på data fra HELFO, har vi beregnet kostnaden
knyttet til bukspyttkjertelkreftpasienters kontakter med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 11-10.
Figur 11-10: Kostnader ved
bukspyttkjertelkreftbehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
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Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics
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I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
relatert til bukspyttkjertelkreftpasienter utgjør ca. 20
000 kroner i 2015. Dette bygger på en forutsetning
om at refusjoner og egenandeler utgjør om lag 60
prosent av samlet finansiering (Helsedirektoratet
2015).

Det er knyttet betydelig usikkerhet til
kostnadsberegningene for 2011 til 2013 fordi det var
endringer i finansieringsordningen for stråleterapi.
Inntil 2010 ble poliklinisk stråleterapi finansiert av
HELFO på linje med polikliniske lab- og
røntgentjenester. I 2011 ble finansieringen flyttet til
ISF/DRG-systemet, og kostnadsvektene i DRGsystemet satt med utgangspunkt i at de tidligere
HELFO-takstene reflekterte de faktiske kostnadene. I
løpet av 2011 gjorde man beregning av de faktiske
kostnadene ved stråleterapi og fant at disse var langt
lavere enn takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRGsystemet ble derfor justert ned for å reflektere de
faktiske kostnadene. Helsedirektoratets
kostnadsanalyser tydet på at sykehusene i 2011
hadde fått ca. 600 millioner kroner mer i DRGrefusjon enn kostnadene skulle tilsi. Dette beløpet ble
fordelt på all annen behandling i somatiske sykehus,
herunder kreftbehandling.

Kostnader i somatiske sykehus
Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for bukspyttkjertelkreftbehandling i
somatiske sykehus. Kostnadene er beregnet på basis
av behandlingsepisodenes DRG-vekt og
enhetskostnaden hvert år i analyseperioden. I tillegg
er det tatt hensyn til pasientens egenandel som i 2014
var 320 kroner ved polikliniske konsultasjoner (Jfr.
FOR-2014-06-24-870). I Figur 11-11 er nøkkeltall for
DRG-baserte kostnader for somatiske sykehus for
bukspyttkjertelkreftpasienter presentert. Kostnadene
var i underkant av 300 millioner kroner i 2014, noe
som utgjorde omtrent 0,24 prosent av de totale
kostnadene i spesialisthelsetjenesten (SAMDATA
2014).

Av Figur 11-11 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
særlig høye kostnader.

Figur 11-11: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014
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Gjennomsnittskostnaden fordelt etter kjønn er
presentert i Figur 11-12. Gjennomsnittskostnaden for
menn var i perioden 2010-2014 noe høyere enn for
kvinner. Som ved beregning av totale kostnader har
omlegging av finansieringsansvar og justering av
DRG-poeng hatt konsekvenser for beregning av
kostnadene i årene 2011 til 2013.

Figur 11-13: Prosentandel* av
bukspyttkjertelkreftpasienter som blir behandlet
med intravenøs antineoplastisk behandling i tiden
før død, 2009-2014
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Figur 11-12: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert)
per pasient per år fordelt etter kjønn, 2010 – 2014,
1000-kroner
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
*Andel av pasienter som er registret som døde og har mottatt
kjemoterapi i perioden 2009-2014

Figur 11-13 viser hvor stor andel av pasientene som
mottok antineoplastisk behandling de siste 12, 9, 6 og
3 månedene før død, og siste 8 uker før død. Mens
0,7 prosent fikk kjemoterapi siste leveuke, økte
andelen uke for uke opp til 14,0 prosent i åttende uke
før død. 12 måneder før død fikk 36,6 prosent denne
typen behandling.

Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten

Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp

Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer som pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 11-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med bukspyttkjertelkreft presentert.
Registrering av kur-ID er ikke obligatorisk, og
registreringen er trolig ikke komplett.

Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 11-14). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 11-15). I beregningen er det
justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stilt.

Tabell 11-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
Kur
Gemcitabin
FLv
FLOX
FOLFIRINOX
5FU / Streptozocin vedlikehold
Folfiri - Avastin
5FU/Follinat
FLIRI
Gemcitabin 1000, mamma
ACO

Antall
7495
3830
1299
1287
265
226
203
194
98
711

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Figur 11-14: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
bukspyttkjertelkreftbehandling siste 3 leveår for
pasienter med registret dødsfall i perioden 20122014, løpende priser, (NOK) per pasient per måned.
Tallene er justert for hvor lenge pasienten var i
kontakt med spesialisthelsetjenesten før død.
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Figur 11-15: Kostnader (DRG-basert)
bukspyttkjertelkreftbehandling siste leveår for
pasienter med registret dødsfall i perioden 20122014, løpende priser (NOK) per pasient per uke.
Tallene er justert for hvor lenge pasienten var i
kontakt med spesialisthelsetjenesten før død
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

11.3.3 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes
bukspyttkjertelkreft.
Kostnader for poliklinisk billeddiagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for
bukspyttkjertelkreft hos allmennlege eller i
sykehuspoliklinikk, får utført billeddiagnostikk
(røntgenundersøkelser, CT, MR, PET-CT,
ultralydundersøkelser, mv. Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv.). Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra de regionale
helseforetakene etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billeddiagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnadene.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billeddiagnostikklaboratorier for
i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte faktiske

kostnadene var 3,7 milliarder kroner. Dessverre finnes
det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet ikke
hvor mye av kostnadene som gjaldt bukspyttkjertelkreft. Vi tok derfor utgangspunkt i andelen av de 9,03
millioner behandlingsepisoder (innleggelser,
dagbehandling, poliklinikk) i somatiske sykehus. Av
disse var ca. 15 000 (0,17 prosent) relatert til
bukspyttkjertelkreft (jfr. Tabell 11-2). Basert på
forutsetninger ovenfor og at andelen på 0,17 prosent
er representativ, blir de bukspyttkjertelkreftrelaterte
kostnadene for poliklinisk billeddiagnostikk ca. 6,12
millioner kroner i 2015.
I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv.), mens refusjonene beløp
seg til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen
2,3 milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at de
bukspyttkjertelkreftrelaterte kostnadene utgjør 0,17
prosent av totalen, er disse 9,36 millioner kroner.
Andre kostnader i somatiske sykehus
En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Bukspyttkjertelkreftpasientenes andel av disse kostnadene anslås til 60
millioner kroner i 2014. Dette omfatter blant annet
kostnader til ambulansetjenester, pasienttransport,
forskning og utvikling, kjøp av tjenester fra private
leverandører, RHF-administrasjon og større
investeringer (kapitalkostnader).
For å estimere bukspyttkjertelkreftpasientenes andel
av disse kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.

11.4 Oppsummering
helsetjenestekostnader
Kostnadene knyttet til å behandle pasienter med
bukspyttkjertelkreft omfatter kun en liten del av de
samlede kreftrelaterte helsetjenestekostnadene i
Norge. Dette skyldes hovedsakelig at det er svært få
pasienter. Fordi det var svært få pasienter med
diagnosen bukspyttkjertelkreft i dataene fra
Reseptregisteret har vi ikke beregnet legemiddelkostnader for denne kreftformen. Disse kostnadene er
trolig svært små.
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De totale kostnadene i helsetjenesten knyttet til
behandling av pasienter med bukspyttkjertelkreft er
estimert til 380 millioner kroner. Pleie- og
omsorgskostnader er ikke inkludert her da
diagnosespesifikk statistikk mangler. Som for de andre
kreftformene oppstår den største andelen av

kostnadene i spesialisthelsetjenesten. En oppsummering
av helsetjenestekostnadene for bukspyttkjertelkreftpasienter er presentert i Tabell 11-5. Kostnadene i
primærlege- og spesialisthelsetjenesten for
bukspyttkjertelkreft er sammenlignet med andre
kreftformer i Figur 11-16.

Tabell 11-5: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved
bukspyttkjertelkreft, 2014
Kostnad (NOK)

Andel

10 900 000

3%

Privatpraktiserende spesialister

40 000

0%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

294 000 000

77 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

6 124 000

2%

Laboratorietjenester

9 358 000

2%

Andre kostnader i somatiske sykehus

60 000 000

16 %

Sum

380 422 000

100 %

Primærlegetjenesten

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 11-16: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
millioner kroner
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10,9
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370
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10,3
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504
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4,7
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259

Munnhule-/svelgkreft

1,0
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Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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12. Lungekreft: Pasienter og helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 3 019 pasienter i Norge en diagnose
med kreft i luftrør, bronkie og lunge (ICD10
C33-C34). Samme år var 6 619 pasienter med
denne diagnosen i live. De totale
helsetjenestekostnadene (unntatt pleie og
omsorg) for pasienter med lungekreft var i 2014
ca. 1 300 millioner kroner. Av disse utgjorde
kostnader i somatiske sykehus over 94 prosent.
En oversikt over antall pasienter registrert med
lungekreftdiagnose i de ulike registrene er presentert i
Tabell 12-1.
Tabell 12-1: Antall lungekreftpasienter registrert i
ulike helseregistre i 2014
Dataregister Pasienter
Nye krefttilfeller (insidens)

Kreftregisteret

3 019

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

6 619

Antall* kreftpasienter i kontakt
HELFO/
med primærlegetjenesten/
KUHR-registeret
avtalespesialist

5 138

Antall* kreftpasienter i kontakt
Norsk
med somatiske sykehus
pasientregister

6 245

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

2 583

Reseptregisteret

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en lungekreftdiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

tilfeller per år, per 100 000 innbyggere) med 7,4
prosent, mens den økte med 13,9 prosent blant
kvinner i samme periode. Bare brystkreft hos kvinner,
prostatakreft hos menn og colorectalkreft hadde flere
nye tilfeller per år. Andel av pasienter med kun lokal
sykdom på diagnosetidspunktet var 22,3 prosent
blant menn og 25,0 prosent blant kvinner i perioden
2010-2014. De fleste pasientene hadde altså
spredning på diagnosetidspunktet. Dette gjenspeiles i
andelen som var i live etter 5 år (såkalt 5-års relativ
overlevelse) som var 13,2 prosent blant menn og 19,2
prosent blant kvinner i perioden 2010-2014. I 2014
døde 1 198 menn og 960 kvinner av lungekreft. Ved
utgangen av 2014 var 6 619 pasienter som hadde
fått en lungekreftdiagnose, i live. Utviklingen i insidens,
dødelighet (døde per 100 000 innbyggere per år) og
5-års relativ overlevelse for pasienter med lungekreft
(ICD10 C33-C34) er illustrert i Figur 12-1 (menn) og
Figur 12-2 (kvinner).
Figur 12-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved lungekreft (ICD10 C33-C34)

Kilde: Cancer in Norway 2014

Figur 12-2: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved lungekreft (ICD10 C33-C34)

12.1 Lungekreft i Norge
I 2014 ble det diagnostisert 1 596 nye tilfeller av
lungekreft (ICD10 C33-C34) hos menn og 1 423 hos
kvinner (Cancer in Norway 2014). I perioden 20092014 sank aldersjustert insidens blant menn (antall nye

Kilde: Cancer in Norway 2014
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Figur 12-4: Lungekreftpasienter fordelt etter antall
behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

12.2 Lungekreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) for antall pasienter, der kjønn og
alder og kontakter med somatiske sykehus for
lungekreftpasienter står sentralt.

5263

12.2.1 Lungekreftpasienter i kontakt med somatiske
sykehus

3108

I perioden 2009-2014 var i alt 18 134 pasienter med
diagnosen lungekreft i kontakt med somatiske sykehus
i Norge. Antallet varierte fra 5 865 til 6 245 i de
enkelte år (Figur 12-3).
Figur 12-3: Antall lungekreftpasienter i kontakt med
somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter år,
2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt hadde pasientene 19,4 behandlingsepisoder (median = 12) i perioden 2009-2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
352 142 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med lungekreft (Tabell
12-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte med 38
prosent i perioden.
Tabell 12-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poliklinisk
konsultasjon
38 691
43 034
44 935
48 058
49 247
53 314

DagInnlagt døgn
behandling
1 591
10 653
1 652
10 903
1 570
11 030
1 382
10 966
1 362
11 161
1 157
11 436

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 12-5).
Figur 12-5: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014
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Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med lungekreft var mange i kontakt med
spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (5 263
pasienter). Av de 18 134 pasientene i datasettet var
om lag 10 prosent i kontakt med spesialisthelsetjenesten mer enn 50 ganger (Figur 12-4).

Antall pasienter som var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for lungekreft, var nokså
konstant for menn, men økte for kvinner (Figur 12-6).
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Figur 12-6: Antall lungekreftpasienter behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter kjønn,
2009 - 2014
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Figur 12-7: Pasienter med lungekreft behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter alder,
2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Den største andelen (33 prosent) av pasientene var i
aldersgruppen 60-69 år. 95 prosent var 50-89 år. To
pasienter var 100 år eller eldre, mens 36 pasienter
var yngre enn 30 år.

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
lungekreftpasienter. Samtlige helseregioner har hatt
vekst i antall behandlingsepisoder de siste årene,
også dersom det justeres for antall innbyggere (Figur
12-8).
Figur 12-8: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for lungekreft fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
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12.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med lungekreft
Med utgangspunkt i en rekke registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader i forbindelse med lungekreft. I
det følgende vil vi presentere kostnader basert på
følgende registre:
•
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)
Reseptregistret (legemidler utlevert fra apotek)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes
regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG) se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
utlevert fra apotek.
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For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).
12.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten
Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 5 398
pasienter med lungekreft i 2015. Den samlede
refusjonen for disse pasientene var 10,5 millioner
kroner. I tillegg betalte pasientene omtrent 1 million
kroner i egenandeler. Utviklingen i kostnadene
(refusjon + egenbetaling) for perioden 2009 til 2015
er vist i Figur 12-9.
Figur 12-9: Refusjoner og egenandeler ved
lungekreftbehandling hos primærleger (fastleger og
legevakt) fordelt etter år, 2009-2015, millioner
kroner
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Tabell 12-3: Kostnader ved lungekreftbehandling i
primærlegetjenesten 2015, fordelt etter egenbetaling
og refusjon
Egenbetaling
Totale kostnader
1 049 120
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
194
Median kostnad
100
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
23
Median kostnad
-

Refusjon
10 471 980
1 939
992
229
92

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for lungekreftpasienter
er beregnet til ca. 28,1 millioner kroner i 2015. Dette
estimatet er beregnet med utgangspunkt i at
refusjoner og egenandeler kun dekker 29 prosent av
de samlede kostnadene i primærlegetjenesten (jfr.
Helsedirektoratet (2015)). Det er verdt å legge merke
til at det er forbundet betydelig usikkerhet til dette
estimatet, blant annet fordi det er vanskelig å anslå
hvilken andel av kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til
lungekreftpasienter.
12.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til lungekreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister
Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til lungekreftpasienters kontakter med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 12-10.
Figur 12-10: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved lungekreftbehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
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Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt betalte hver lungekreftpasient 194
kroner (median = 100) i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte
1 939 kroner (median = 992) til legene for
lungekreftpasienter i 2015. Nøkkeltall for kostnadene
i primærlegetjenesten i 2015 er presentert i Tabell
12-3.
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Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
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relatert til lungekreftpasienter utgjør ca. 75 000
kroner i 2015. Dette bygger på en forutsetning om at
refusjoner og egenandeler utgjør om lag 60 prosent
av samlede finansiering (Helsedirektoratet 2015).

finansiert av HELFO på linje med polikliniske lab- og
røntgentjenester. I 2011 ble finansieringen flyttet til
ISF/DRG-systemet, og kostnadsvektene i DRGsystemet satt med utgangspunkt i at de tidligere
HELFO-takstene reflekterte de faktiske kostnadene. I
løpet av 2011 gjorde man beregning av de faktiske
kostnadene ved stråleterapi og fant at disse var langt
lavere enn takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRGsystemet ble derfor justert ned for å reflektere de
faktiske kostnadene. Helsedirektoratets
kostnadsanalyser tydet på at sykehusene i 2011
hadde fått ca. 600 millioner kroner mer i DRGrefusjon enn kostnadene skulle tilsi. Dette beløpet ble
fordelt på all annen behandling i somatiske sykehus,
herunder kreftbehandling. Endringen får det til å se ut
som om ressursbruken til lungekreft gikk ned fra 2011
til 2012 selv om antall behandlingsepisoder viser at
kostnadene med all sannsynlighet steg.

Kostnader i somatiske sykehus
Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for lungekreftbehandling i somatiske
sykehus. Kostnadene er beregnet på basis av
behandlingsepisodenes DRG-vekt og enhetskostnaden
hvert år i analyseperioden. I tillegg er det tatt hensyn
til pasientens egenandel som i 2014 var kr 320 ved
polikliniske konsultasjoner (Jfr. FOR-2014-06-24-870).
I Figur 12-11 er nøkkeltall for DRG-baserte kostnader
for somatiske sykehus for lungekreftpasienter
presentert. Kostnadene var i underkant av 1 milliard
kroner i 2014, noe som utgjorde omtrent 0,8 prosent
av de totale kostnadene i spesialisthelsetjenesten
(SAMDATA 2014).

Av Figur 12-11 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
særlig høye kostnader.
Figur 12-11: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014
Figur 12-11 viser at lungekreftrelaterte kostnader var
lavere i 2012 enn 2011. Dette fallet er imidlertid ikke
reelt fordi det var endringer i finansieringsordningen
for stråleterapi. Inntil 2010 ble poliklinisk stråleterapi

Totale kostnader somatiske sykehus (millioner kroner)
951

Millioner

2010

2011

2012

16,5

15,7

14,8

3,7

4,3

2010

2011

2,5

2012

Gjennomsnitt

14,7

2,4

2,9

2013

2014

Median

971

2013

2014

Per pasient (tusen kroner)

Per behandling (tusen kroner)
15,1

972
895

841

137,6
93,3

152,7
108,5

143,4
102,6

156,7
111,9

2010

2011

2012

2013

Gjennomsnitt

155,5
109,4

2014

Median

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.
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Gjennomsnittskostnaden fordelt etter kjønn er
presentert i Figur 12-12. Gjennomsnittskostnaden for
menn var i perioden 2010-2014 noe høyere enn for
kvinner. Som ved beregning av totale kostnader har
omlegging av finansieringsansvar og justering av
DRG-poeng hatt konsekvenser for beregning av
kostnadene i årene 2011 til 2013.
Figur 12-12: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert)
per pasient per år fordelt etter kjønn, 2010 – 2014,
1000-kroner

leveuke, økte andelen uke for uke opp til 13,4 prosent
i åttende uke før død. 12 måneder før død fikk 41,7
prosent denne typen behandling.
Figur 12-13: Prosentandel* av lungekreftpasienter
som blir behandlet med intravenøs antineoplastisk
behandling i tiden før død, 2009-2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Bruk av antineoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 12-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med lungekreft presentert. Registrering av
kur-ID er ikke obligatorisk, og registreringen er trolig
ikke komplett.
Tabell 12-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
Kur
Carbo 5/ Navelbine 25, dag 1
Alimta 500mg/m2 lunge
Carbo 5/ Navelbine 25, dag 8
PV - 3 dager iv
Carboplatin - Etoposid
Carbo 5/ Navelbine 25, hele kuren
Cisplatin-Navelbine dag 1
PV - standard
Taxotere 75 mg/m2-2 linje behandling
HØYDOSE CYKLOFOSFAMID (v/TBI)

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics *Andel av pasienter
som er registret som døde og har mottatt kjemoterapi i perioden
2009-2014

Antall
4262
2860
1784
1768
1399
1100
855
815
799
732

Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 12-14). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 12-15). I beregningen er det
justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stillet.
Figur 12-14: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
lungekreftbehandling siste 3 leveår for pasienter
med registret dødsfall i perioden 2012-2014,
løpende priser, (NOK) per pasient per måned.
Tallene er justert for hvor lenge pasienten var i
kontakt med spesialisthelsetjenesten før død.
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Antineoplastisk behandling («kjemoterapi») før død
Norsk pasientregister fanger opp informasjon om
antineoplastisk behandling («kjemoterapi») gjennom
DRG-systemet dersom behandlingsepisoden er
poliklinikk fordi legen skal registrere prosedyrekode
for infusjon. Figur 12-13 viser hvor stor andel av
pasientene som mottok antineoplastisk behandling de
siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død, og siste 8
ukene før død. Mens 0,8 prosent fikk kjemoterapi siste
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0
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Figur 12-15: Kostnader (DRG-basert)
lungekreftbehandling siste leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er justert
for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

12.3.3 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes lungekreft.
Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for lungekreft
hos allmennlege eller i sykehuspoliklinikk, får utført
billeddiagnostikk (røntgenundersøkelser, CT, MR, PETCT, ultralydundersøkelser, mv). Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra de regionale
helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billed-diagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
faktiske kostnader var 3,7 milliarder kroner. Dessverre
finnes det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet
ikke hvor mye av kostnadene som gjaldt lungekreft. Vi

tok derfor utgangspunkt i andelen av de 9,03
millioner behandlingsepisoder (innleggelser,
dagbehandling, poliklinikk) i somatiske sykehus. Av
disse var ca. 66 000 (0,73%) relatert til lungekreft
(jfr. Tabell 12-2). Basert på forutsetninger ovenfor og
at 0,73%-andelen er representativ, blir de
lungekreftrelaterte kostnadene for poliklinisk billeddiagnostikk ca. 26,95 millioner kroner i 2015.
I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at de
lungekreftrelaterte kostnader utgjør 0,67 prosent av
totalen, er disse 41,17 millioner kroner.
Andre kostnader i somatiske sykehus
En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Lungekreftpasientenes
andel av disse kostnadene anslås til omtrent 200
millioner kroner i 2014. Dette omfatter blant annet
kostnader til ambulansetjenester, pasienttransport,
forskning og utvikling, kjøp av tjenester fra private
leverandører, RHF-administrasjon og større
investeringer (kapitalkostnader).
For å estimere lungekreftpasientenes andel av disse
kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.
12.3.4 Kostnader til legemidler utlevert fra apotek
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister
(Reseptregisteret) inneholder data for alle
utleveringer av medikamenter fra apotek til pasient.
For kreftpasienter skjer en betydelig del av
legemiddelbruken i sykehus og finansiert av sykehus.
Disse kostnadene fanges ikke opp i Reseptregisteret,
men inngår i spesialisthelsetjenestens kostnader (se
avsnitt 12.3.2). I våre analyser av apotekutleverte
legemidler har vi inkludert følgende:
•
•
•
•
•

Kvalmestillende legemidler
Smertestillende legemidler
Beroligende legemidler mv
Sovemedisiner
Antineoplastiske legemidler

Kostnadene knyttet til medikamenter utlevert fra
apotek til pasienter med diagnosen lungekreft er
presentert i Figur 12-16. Figuren inkluderer kostnaden
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til alle legemidler i perioden 2009-2014 også før
diagnose og uavhengig av refusjonskode.
Figur 12-16: Kostnader til legemidler ved lungekreft
(kreftlegemidler, smertestillende, mv) utlevert fra
apotek, 2009 – 2014, millioner kroner (løpende
priser AUP ekskl. mva)
32,4

33,3

38,6

41,7

En rekke ulike kreftlegemidler (ATC-gruppe L) brukes i
behandlingen av lungekreft. Utviklingen i antall unike
kreftlegemidler utlevert til pasienter med lungekreft er
presentert i Figur 12-18.
Figur 12-18: Antall unike kreftlegemidler utlevert
fordelt etter år, 2009-2014
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

2009

Det er i dag, som tidligere, flere menn enn kvinner
med diagnosen lungekreft. Ser vi på medikamentbruk
henter imidlertid kvinnelige lungekreftpasienter
medikamenter til en betydelig høyere kostnad enn
mannlige (Tabell 12-5). Eksempelvis var
medikamentkostnadene 16,6 millioner for menn og
22,0 millioner for kvinner i 2011. Samme år var det
omtrent 500 flere mannlige enn kvinnelige
lungekreftpasienter.
Tabell 12-5: Kostnader til legemidler ved lungekreft
utlevert fra apotek, fordelt etter kjønn, 2009 – 2014
(løpende priser AUP ekskl. mva)

2010

2011

2012

2013

2014

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Tabell 12-6 viser kostnader av de ti mest omsatte
kreftlegemidlene pasienter med diagnosen lungekreft
hentet på apotek i perioden 2009 til 2014. Tabellen
viser også antall utlevering per kreftlegemiddel.
Tabell 12-6: Kostnader for de 10 mest omsatte
kreftlegemidlene ved lungekreft utlevert fra apotek
(2009 – 2014)*
ATC-kode

Legemiddel

Kostnad (AUP
ekskl. mva)

Antall uttak

L01XE03

Erlotinib

84 687 174

4798

Vinorelbine

31 961 309

16531

År

Menn

Kvinner

L01CA04

2009

16 372 440

16 074 675

L01XE02

Gefitinib

29 643 744

1288

2010

16 469 443

16 800 923

L01XE16

Crizotinib

7 793 293

164

2011

16 639 363

21 990 090

L03AA13

Pegfilgrastim

7 289 467

885

2012

17 581 042

24 101 413

L01CB01

Etoposide

6 335 590

4730

2013

18 646 278

22 432 437

L01XX17

Topotecan

2 393 112

378

2014

20 070 586

23 446 688

L01XE13

Afatinib

2 264 666

111

L01XE01

Imatinib

1 378 509

30

L02AE03

Goserelin

885 867

327

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Kreftlegemidler
Kostnadene knyttet til undergruppen kreftlegemidler
er presentert i Figur 12-17. En liste over de definerte
kreftlegemidlene i ATC-gruppe L er presentert i
Vedlegg 3. Det presiseres at legemidler gitt i sykehus
ikke er inkludert i våre reseptregisterdata med mindre
legemiddelet ble utlevert på H-resept.
Figur 12-17: Kostnader kreftlegemidler (ATC-gruppe
L) ved lungekreft utlevert på apotek, 2009-2014,
millioner kroner (løpende priser AUP ekskl. mva)
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics. *Merknad:
Da en liten andel av pasientene har flere kreftdiagnoser, kan
enkelte legemidler ovenfor være knyttet til behandling av annen
kreftform.

Sovemedisiner, angstdempende legemidler og
smertestillende
Kreft er en stor belastning for pasient og pårørende.
Pasienter med kreft kan ha mye smerter, og alle kan
ha angst og søvnvansker. Et mål på sykdomsbyrden er
derfor hvor mange og i hvilken grad pasientene
brukte legemidler for angst og søvnvansker. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at pasientene kan ha
fått utlevert noe av medikamentene før de fikk
lungekreftdiagnosen. Av Figur 12-19 ser vi at
lungekreftpasienter fikk utlevert mer av disse
medikamentene enn kreftpasienter generelt.

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics
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Figur 12-19: Andel av lungekreftpasienter som i
2014 fikk utlevert angstdempende legemiddel,
sovemedisin eller smertestillende legemiddel og
tilsvarende andel for kreftpasienter generelt
75%

37%

47%

64%

41%

28%

Angstdempende
legemidler

Sovemedisiner

Lungekreftpasienter

Smertestillende

Kreftpasienter

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

De fleste lungekreftpasientene i datasettet fikk
utlevert smertestillende legemidler (ATC-gruppe N02).
oxycodone (ATC-kode N02AA05) var medikamentet i
denne gruppen som ble utlevert flest ganger i 2014
(5 228). Av angstdempende legemidler hadde
oxazepam (ATC-kode N05BA04) flest utleveringer (2
616), mens for sovemedisiner ble zopiclone (ATC-kode
N05CF01) utlevert 3 792 ganger i 2014.

12.4 Oppsummering av
helsetjenestekostnader
Kostnadene knyttet til å behandle lungekreftpasienter
i Norge omfatter en betydelig del av de
kreftrelaterte kostnadene i helsetjenesten. De totale
kostnadene i helsetjenesten knyttet til behandling av
disse pasientene er estimert til 1,3 milliarder kroner i
2014. Pleie- og omsorgskostnader er ikke inkludert
her da diagnosespesifikk statistikk mangler. Den
største andelen av kostnadene oppstår i
spesialisthelsetjenesten, som i 2014 stod for omtrent
94 prosent av de totale helsetjenestekostnadene for
lungekreft. Kostnadene til privatpraktiserende
spesialister var kun 200 000 kroner, mens
legemiddelbruk utenfor sykehus utgjorde til sammen
43,5 millioner kroner for disse pasientene. En
oppsummering av helsetjenestekostnadene for
lungekreftpasienter er presentert i Tabell 12-7.
Sammenlignes lungekreft med andre kreftformer ser
man at lungekreft er en av kreftformene som
representerer høyest kostnader både i
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten (Figur
12-20).
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Tabell 12-7: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved lungekreft, 2014
Kostnad (NOK)

Andel

35 900 000

3%

Privatpraktiserende spesialister

200 000

0%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

971 000 000

74 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

26 945 000

2%

Laboratorietjenester

41 175 000

3%

Legemiddelbruk utenfor sykehus

43 500 000

3%

Andre kostnader i somatiske sykehus

200 000 000

15 %

Sum

1 318 720 000

100 %

Primærlegetjenesten

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 12-20: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
millioner kroner
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Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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13. Føflekkreft: Pasienter og helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 2 003 pasienter i Norge føflekkreft
(malignt melanom i hud, ICD10 C43). Samme år
var 22 261 pasienter med denne diagnosen i live.
De totale helsetjenestekostnadene (unntatt pleie
og omsorg) for pasienter med føflekkreft var i
2014 ca. 300 millioner kroner. Av disse utgjorde
kostnader i somatiske sykehus 87 prosent.
En oversikt over antall pasienter registrert med
føflekkreftdiagnose i de ulike registrene er presentert
i Tabell 13-1.
Tabell 13-1: Antall føflekkreftpasienter registrert i
ulike helseregistre i 2014

kun lokal sykdom på diagnosetidspunktet var 87,2
prosent blant menn og 91,6 prosent blant kvinner i
perioden 2010-2014. Andelen som var i live etter 5
år (såkalt 5-års relativ overlevelse) var 79,0 prosent
blant menn og 87,5 prosent blant kvinner i perioden
2010-2014. I 2014 døde 178 menn og 144 kvinner
av føflekkreft. Ved utgangen av 2014 var 22 261
pasienter som hadde fått en føflekkreftdiagnose, i
live. Utviklingen i insidens, dødelighet (døde per
100 000 innbyggere per år) og 5-års relativ
overlevelse for pasienter med føflekkreft (ICD10 C43
er illustrert i Figur 13-1 (menn) og Figur 13-2 (kvinner).
Figur 13-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved føflekkreft (ICD10 C43)

Dataregister Pasienter
Nye krefttilfeller (insidens)

Kreftregisteret

2 003

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

22 261

Antall* kreftpasienter i
kontakt med
primærlegetjenesten/
avtalespesialist

HELFO/
KUHR-registeret

16 208

Antall* kreftpasienter i
kontakt med somatiske
sykehus

Norsk
pasientregister

3 793
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Figur 13-2: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved føflekkreft (ICD10 C43)

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en føflekkreftdiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

13.1 Føflekkreft i Norge
I 2014 ble det diagnostisert 1015 nye tilfeller av
føflekkreft (ICD10 C43) hos menn og 988 hos kvinner
(Cancer in Norway 2014). Andel av pasienter med

Kilde: Cancer in Norway 2014
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Figur 13-4: Føflekkreftpasienter fordelt etter antall
behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

13.2 Føflekkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) for antall pasienter, der kjønn og
alder og kontakter med somatiske sykehus for
føflekkreftpasienter står sentralt.

8408

13.2.1 Føflekkreftpasienter i kontakt med somatiske
sykehus
I perioden 2009-2014 var i alt 11 927 pasienter med
diagnosen føflekkreft i kontakt med somatiske sykehus
i Norge. Antallet varierte fra 2 935 til 3 793 i de
enkelte år (Figur 13-3).
Figur 13-3: Antall føflekkreftpasienter i kontakt med
somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter år,
2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt hadde pasientene 8,1 behandlingsepisoder (median = 2) i perioden 2009 – 2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).
2010

2011

2012

2013

2014

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
96 900 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med føflekkreft (Tabell
13-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte med 26
prosent i perioden.
Tabell 13-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

1258

Poliklinisk
konsultasjon
11 699
13 245
13 062
13 241
13 420
14 750

DagInnlagt døgn
behandling
685
1 848
775
2 059
1 034
1 964
1 168
1 786
1 011
1 924
1 166
2 063

Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 13-5).
Figur 13-5: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014
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3,1
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Spesialisthelsetjenesten

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med føflekkreft var mange i kontakt med
spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (8 408
pasienter). Av de 11 927 pasientene i datasettet var
kun 10 prosent i kontakt med spesialisthelsetjenesten
mer enn 50 ganger (Figur 13-4).

Antall pasienter som var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for føflekkreft, har økt nokså
jevnt både for menn og kvinner (Figur 13-6).
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Antall pasienter

Figur 13-6: Antall føflekkreftpasienter behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter kjønn,
2009 - 2014
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Figur 13-7: Pasienter med føflekkreft behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter alder,
2009 - 2014
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Den største andelen (19%) av pasientene var i
aldersgruppen 70-79 år, og 87 prosent var 40-89 år.
To pasienter var 100 år eller eldre, mens 372
pasienter var yngre enn 30 år.

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
føflekkreftpasienter. Samtlige helseregioner har hatt
vekst i antall behandlingsepisoder de siste årene.
Justert for antall innbyggere var antall
behandlingsepisoder i de fire helseregionene nokså
konstant (Figur 13-8).

Figur 13-8: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for føflekkreft fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
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13.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med føflekkreft
Med utgangspunkt i ulike registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader i forbindelse med føflekkreft. I
det følgende vil vi presentere kostnader basert på
følgende registre:
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes
regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG) se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
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utlevert fra apotek. I dataene fra Reseptregisteret var
det svært få pasienter som fikk tildelt en
føflekkreftdiagnose, noe som tyder på at kun en svært
liten del av legemiddelkostnadene relatert til
føflekkreft er knyttet til legemidler utlevert fra
apotek. Det er derfor ikke gjennomført analyser av
legemidler utlevert fra apotek.

Tabell 13-3: Kostnader ved føflekkreftbehandling i
primærlegetjenesten 2015, fordelt etter egenbetaling
og refusjon
Egenbetaling

For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).

Totale kostnader
3 344 855
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
196
Median kostnad
187
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
70
Median kostnad
-

13.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 17 019
pasienter med føflekkreft i 2015. Den samlede
refusjonen for disse pasientene var 9,1 millioner
kroner. I tillegg betalte pasientene omtrent 3,3
millioner kroner i egenandeler. Utviklingen i
kostnadene (refusjon + egenbetaling) for perioden
2009 til 2015 er vist i Figur 13-9.
Figur 13-9: Refusjoner og egenandeler ved
føflekkreftbehandling hos primærleger (fastleger og
legevakt) fordelt etter år, 2009-2015, millioner
kroner
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I gjennomsnitt betalte hver føflekkreftpasient 196
kroner (median = 187) i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte 536
kroner (median = 288) til legene for føflekkreftpasienter i 2015. Nøkkeltall for kostnadene i
primærlegetjenesten i 2015 er presentert i Tabell
13-3.
Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for føflekkreftpasienter
er beregnet til ca. 30,5 millioner kroner i 2015. Dette
estimatet er beregnet med utgangspunkt i at
refusjoner og egenandeler kun dekker 29 prosent av
de samlede kostnadene i primærlegetjenesten (jfr.
Helsedirektoratet (2015)). Det er verdt å legge merke
til at det er betydelig usikkerhet forbundet til dette
estimatet, blant annet fordi det er vanskelig å anslå
hvilken andel av kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til
føflekkreftpasienter.
13.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til føflekkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister
Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til føflekkreftpasienters kontakter med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 13-10.

2015

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics
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Figur 13-10: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved føflekkreftbehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
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underkant av 0,2 milliard kroner i 2014, noe som
utgjorde omtrent 0,16 prosent av de totale
kostnadene i spesialisthelsetjenesten (SAMDATA
2014).
Figur 13-11 viser at føflekkreftrelaterte kostnader var
lavere i 2012 enn 2011. Dette fallet er imidlertid ikke
reelt fordi det var endringer i finansieringsordningen
for stråleterapi. Inntil 2010 ble poliklinisk stråleterapi
finansiert av HELFO på linje med polikliniske lab- og
røntgentjenester. I 2011 ble finansieringen flyttet til
ISF/DRG-systemet, og kostnadsvektene i DRGsystemet satt med utgangspunkt i at de tidligere
HELFO-takstene reflekterte de faktiske kostnadene. I
løpet av 2011 gjorde man beregning av de faktiske
kostnadene ved stråleterapi og fant at disse var langt
lavere enn takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRGsystemet ble derfor justert ned for å reflektere de
faktiske kostnadene. Helsedirektoratets
kostnadsanalyser tydet på at sykehusene i 2011
hadde fått ca. 600 millioner kroner mer i DRGrefusjon enn kostnadene skulle tilsi. Dette beløpet ble
fordelt på all annen behandling i somatiske sykehus,
herunder kreftbehandling. Endringen får det til å se ut
som om ressursbruken til føflekkreft gikk ned fra 2011
til 2012 selv om antall behandlingsepisoder viser at
kostnadene med all sannsynlighet steg.

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
relatert til føflekkreftpasienter utgjør ca. 1,9 millioner
kroner i 2015. Dette bygger på en forutsetning om at
refusjoner og egenandeler utgjør om lag 60 prosent
av samlet finansiering (Helsedirektoratet 2015).
Kostnader i somatiske sykehus

Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for føflekkreftbehandling i somatiske
sykehus. Kostnadene er beregnet på basis av
behandlingsepisodenes DRG-vekt og enhetskostnaden
hvert år i analyseperioden. I tillegg er det tatt hensyn
Av Figur 13-11 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
til pasientens egenandel som i 2014 var 320 kroner
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
ved polikliniske konsultasjoner (FOR-2014-06-24enn medianen. Dette indikerer at enkelte
870). I Figur 13-11 er nøkkeltall for DRG-baserte
pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
kostnader for somatiske sykehus for
særlig høye kostnader.
føflekkreftpasienter presentert. Kostnadene var i
Figur 13-11: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.
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Gjennomsnittskostnaden fordelt etter kjønn er
presentert i Figur 13-12. Gjennomsnittskostnaden for
menn var i perioden 2010-2014 noe høyere enn for
kvinner. Som ved beregning av totale kostnader har
omlegging av finansieringsansvar og justering av
DRG-poeng hatt konsekvenser for beregning av
kostnadene i årene 2011 til 2013.

Figur 13-13: Prosentandel* av føflekkreftpasienter
som blir behandlet med intravenøs antineoplastisk
behandling i tiden før død, 2009-2014
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Figur 13-12: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert)
per pasient per år fordelt etter kjønn, 2010 – 2014,
1000-kroner
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics *Andel av pasienter
som er registret som døde og har mottatt kjemoterapi i perioden
2009-2014

Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 13-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med føflekkreft presentert. Registrering av
kur-ID er ikke obligatorisk, og registreringen er trolig
ikke komplett.
Tabell 13-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
Kur
DTIC
Ipilimumab_Compassionate use
Velbe
Avastin hver 14. dag
Fliri - Avastin
Avastin monoterapi, NMG 01
Temodal
Rituximab
Paclitaxel - Carboplatin
CCNU

2% 1%
0%

Antall
1152
220
87
31
23
16
13
13
12
11

Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 13-14). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 13-15). I beregningen er det
justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stillet.
Figur 13-14: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
føflekkreftbehandling siste 3 leveår for pasienter
med registret dødsfall i perioden 2012-2014,
løpende priser, (NOK) per pasient per måned.
Tallene er justert for hvor lenge pasienten var i
kontakt med spesialisthelsetjenesten før død.
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Norsk pasientregister fanger opp informasjon om
antineoplastisk behandling («kjemoterapi») gjennom
DRG-systemet dersom behandlingsepisoden er
poliklinikk fordi legen skal registrere prosedyrekode
for infusjon. Figur 13-13 viser hvor stor andel av
pasientene som mottok antineoplastisk behandling de
siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død, og siste 8
ukene før død. Mens 0,3 prosent fikk kjemoterapi siste
leveuke, økte andelen uke for uke opp til 9,5 prosent i
åttende uke før død. 12 måneder før død fikk 28,2
prosent denne typen behandling.
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
105

Figur 13-15: Kostnader (DRG-basert)
føflekkreftbehandling siste leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er justert
for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4

Uker til død
Føflekkreft

Alle kreftformer
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13.3.3 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes føflekkreft.
Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for føflekkreft
hos allmennlege eller i sykehuspoliklinikk, får utført
billeddiagnostikk (røntgenundersøkelser, CT, MR, PETCT, ultralydundersøkelser, mv). Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra de regionale
helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billed-diagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
faktiske kostnader var 3,7 milliarder kroner. Dessverre
finnes det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet
ikke hvor mye av kostnadene som gjaldt føflekkreft. Vi
tok derfor utgangspunkt i andelen av de 9,03

millioner behandlingsepisoder (innleggelser,
dagbehandling, poliklinikk) i somatiske sykehus. Av
disse var ca. 18 000 (0,20%) relatert til føflekkreft
(jfr. Tabell 13-2). Basert på forutsetninger ovenfor og
at 0,20%-andelen er representativ, blir de
føflekkreftrelaterte kostnadene for poliklinisk billeddiagnostikk ca. 7,35 millioner kroner i 2015.
I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at de
føflekkreftrelaterte kostnader utgjør 0,20 prosent av
totalen, er disse 11,23 millioner kroner.
Andre kostnader i somatiske sykehus
En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Føflekkreftpasientenes
andel av disse kostnadene anslås til 40 millioner
kroner i 2014. Dette omfatter blant annet kostnader til
ambulansetjenester, pasienttransport, forskning og
utvikling, kjøp av tjenester fra private leverandører,
RHF-administrasjon og større investeringer
(kapitalkostnader). For å estimere
føflekkreftpasientenes andel av disse kostnadene har
vi tatt utgangspunkt i disse pasientenes andel av DRGbaserte kostnader (sammenlignet med alle
kreftformer), SSBs Helseregnskap og SAMDATA. Til
tross for usikkerheten i anslagene vurderes det som
mer dekkende å inkludere en andel av kostnadene
enn å ikke synliggjøre denne ressursbruken.

13.4 Oppsummering
helsetjenestekostnader
De totale kostnadene i helsetjenesten knyttet til
behandling av pasienter med føflekkreft er estimert til
omtrent 300 millioner kroner. Pleie- og
omsorgskostnader er ikke inkludert her da
diagnosespesifikk statistikk mangler. Den største
andelen av kostnadene oppstår i
spesialisthelsetjenesten, som i 2014 stod for 87
prosent av de totale helsetjenestekostnadene for
føflekkreft. En oppsummering av
helsetjenestekostnadene for føflekkreftpasienter er
presentert i Tabell 13-5. Sammenlignes føflekkreft
med andre kreftformer ser man at for denne
kreftformen oppstår en relativt høy andel av
kostnadene i primærlegetjenesten. Kun tre andre
kreftformer hadde høyere kostnader i
primærlegetjenesten. I spesialisthelsetjenesten var det
kun to kreftformer (nyre- og livmorhalskreft) som
hadde lavere kostnader (Figur 13-16).
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Tabell 13-5: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved føflekkreft, 2014
Kostnad (NOK)

Andel

Primærlegetjenesten

37 400 000

13 %

Privatpraktiserende spesialister

1 890 000

1%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

198 000 000

67 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

7 349 000

2%

Laboratorietjenester

11 229 000

4%

Andre kostnader i somatiske sykehus

40 500 000

14 %

Sum

296 368 000

100 %

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 13-16: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
millioner kroner
Primærlegetjenesten (fastlege + legevakt)
Prostatakreft

99,3

Brystkreft

64,6

Tykk- og endetarmkreft

57,2

Spesialisthelsetjenesten
Tykk- og endetarmkreft

1 939

Brystkreft

1 505

Lungekreft

Føflekkreft

37,4

Prostatakreft

Lungekreft

35,9

Leukemi

1 239
1 089
988

Leukemi

12,8

Lymfekreft

660

Bukspyttkjertelkreft

10,9

Urinveiskreft

Urinveiskreft

10,4

Bukspyttkjertelkreft

370

Nyrekreft

10,3

Munnhule-/svelgkreft

312

504

Livmorhalskreft

4,7

Føflekkreft

259

Munnhule-/svelgkreft

1,0

Nyrekreft

247

Lymfekreft

0,4

Livmorhalskreft

204

Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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14. Brystkreft: Pasienter og helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 3 348 pasienter i Norge diagnosen
ondartet svulst i bryst (ICD10 C50). Samme år

14.1 Brystkreft i Norge

En oversikt over antall pasienter registrert med en
brystkreftdiagnose i de ulike registrene er presentert i
Tabell 14-1. Analysene i dette kapittelet er avgrenset
til kun å gjelde kvinner.

I 2014 ble det diagnostisert 3324 nye tilfeller av
brystkreft (ICD10 C50) hos kvinner i Norge (Cancer in
Norway 2014). Andel av pasienter med kun lokal
sykdom (stadium I eller II) på diagnosetidspunktet var
72,5 prosent i perioden 2010-2014. Andelen som var
i live etter 5 år (såkalt 5-års relativ overlevelse) var
88,0 prosent i perioden 2010-2014. I 2014 døde
663 kvinner av brystkreft. Ved utgangen av 2014 var
42 786 pasienter som hadde fått en
brystkreftdiagnose, i live. Utviklingen i insidens,
dødelighet (døde per 100 000 innbyggere per år) og
5-års relativ overlevelse for pasienter med brystkreft
(ICD10 C50) er illustrert Figur 14-1.

Tabell 14-1: Antall brystkreftpasienter registrert i
ulike helseregistre i 2014

Figur 14-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved brystkreft (ICD10 C50)

var 42 786 pasienter med denne diagnosen i
live. De totale helsetjenestekostnadene (unntatt
pleie og omsorg) for pasienter med brystkreft
var i 2014 ca. 1 686 millioner kroner. Av disse
utgjorde kostnader i somatiske sykehus 97
prosent.

Dataregister

Pasienter

Nye krefttilfeller (insidens) i
2014

Kreftregisteret

3 348

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

42 786

Antall* kreftpasienter i kontakt
HELFO/
med primærlegetjenesten/
KUHR-registeret
avtalespesialist

16 955

Antall* kreftpasienter i kontakt
med somatiske sykehus

Norsk
pasientregister

15 763

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

Reseptregisteret

15 820

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde brystkreftkreftdiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

Kilde: Cancer in Norway 2014

14.2 Brystkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra NPR om
antall pasienter og kontakter med somatiske sykehus
for brystkreft.
14.2.1 Brystkreftpasienter i kontakt med somatiske
sykehus
I perioden 2009-2014 var i alt 30 546 pasienter med
diagnosen brystkreft i kontakt med somatiske sykehus i
Norge. Antallet varierte fra 12 195 til 15 763 i de
enkelte år (Figur 14-2).

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
108

Figur 14-2: Antall brystkreftpasienter i kontakt med
somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter år,
2009 - 2014

12195

12653

2009

2010

13177

2011

13934

2012

14916

2013

15763

2014

I gjennomsnitt hadde pasientene 28 behandlingsepisoder (median = 20) i perioden 2009 – 2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).
Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient i primærog spesialisthelsetjenesten varierte noe mellom
helseregionene (Figur 14-4).
Figur 14-4: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

11,6

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
935 052 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med brystkreft (Tabell
14-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte med 49
prosent i perioden.
Tabell 14-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poliklinisk
konsultasjon
103 794
117 389
129 166
142 850
148 130
155 028

DagInnlagt døgn
behandling
1 905
8 174
1 814
8 398
1 778
8 318
1 524
8 331
1 299
8 834
1 434
8 964

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Figur 14-3: Brystkreftpasienter fordelt etter antall
behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

11,4

5,0

4,4

4,5

Helse Midt Helse Nord
Primærlegetjenesten

4,3

Helse SørØst

Helse Vest

Spesialisthelsetjenesten

Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Den største andelen av pasientene var i
aldersgruppen 50-69 år, og 94 prosent var 40-89 år.
Ti pasienter var 100 år eller eldre, mens 168
pasienter var yngre enn 30 år.
Figur 14-5: Pasienter med brystkreft behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter alder,
2009 - 2014
8984

9148

7760

5782
4341

4381

3582

4615
2918

2677
1659

1007 1300 1010

1089
168

1-5

10,5

10,0

661

10

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 >50

Antall behandlingsepisoder per pasient

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med brystkreft var mange i kontakt med
spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (9 148
pasienter). Av de 30 546 pasientene i datasettet var
om lag 19 prosent i kontakt med spesialisthelsetjenesten mer enn 50 ganger (Figur 14-3).

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
brystkreftpasienter. Samtlige helseregioner har hatt
vekst i antall behandlingsepisoder de siste årene
(Figur 14-6).
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Figur 14-6: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for brystkreft fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

14.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med brystkreft
Med utgangspunkt i en rekke registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader i forbindelse med brystkreft. I
det følgende vil vi presentere kostnader basert på
følgende registre:
•
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)
Reseptregisteret (legemidler utlevert fra apotek)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes
regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG) se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
utlevert fra apotek.
For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).
14.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten
Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene

betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 17 285
pasienter med brystkreft i 2015. Den samlede
refusjonen for disse pasientene var 17 millioner
kroner. I tillegg betalte pasientene omtrent 3,6
millioner kroner i egenandeler. Utviklingen i
kostnadene (refusjon + egenbetaling) for perioden
2009 til 2015 er vist i Figur 14-7.
Figur 14-7: Refusjoner og egenandeler ved
brystkreftbehandling hos primærleger (fastleger og
legevakt) fordelt etter år, 2009-2015, millioner
kroner
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Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt betalte hver brystkreftpasient 209
kroner (median = 187) i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte
980 kroner (median = 468) til legene for
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brystkreftpasienter i 2015. Nøkkeltall for kostnadene i
primærlegetjenesten i 2015 er presentert i Tabell
14-3.
Tabell 14-3: Kostnader ved brystkreftbehandling i
primærlegetjenesten 2015, fordelt etter egenbetaling
og refusjon
Totale kostnader
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad

Egenbetaling
3 608 084

Refusjon
16 960 792

209
187

980
468

44
-

206
90

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for brystkreftpasienter er
beregnet til ca. 50 millioner kroner i 2015. Dette
estimatet er beregnet med utgangspunkt i at
refusjoner og egenandeler kun dekker 29 prosent av
de samlede kostnadene i primærlegetjenesten (jfr.
Helsedirektoratet (2015)). Det er verdt å legge merke
til at det er forbundet betydelig usikkerhet til dette
estimatet, blant annet fordi det er vanskelig å anslå
hvilken andel av kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til
brystkreftpasienter.
14.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til brystkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister
Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til brystkreftpasienters kontakter med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 14-8.
Figur 14-8: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved brystkreftbehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
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I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
relatert til brystkreftpasienter utgjør ca. 3,4 millioner
kroner i 2015. Dette bygger på en forutsetning om at
refusjoner og egenandeler utgjør om lag 60 prosent
av samlede finansiering (Helsedirektoratet 2015).
Kostnader i somatiske sykehus
Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for brystkreftbehandling i somatiske
sykehus. Kostnadene er beregnet på basis av
behandlingsepisodenes DRG-vekt og enhetskostnaden
hvert år i analyseperioden. I tillegg er det tatt hensyn
til pasientens egenandel som i 2014 var 320 kroner
ved polikliniske konsultasjoner (FOR-2014-06-24870). I Figur 14-9 er nøkkeltall for DRG-baserte
kostnader for somatiske sykehus for
brystkreftpasienter presentert. Kostnadene var i
overkant av 1,1 milliard kroner i 2014, noe som
utgjorde omtrent 0,9 prosent av de totale kostnadene
i spesialisthelsetjenesten (SAMDATA 2014).
Figur 14-9 viser at brystkreftrelaterte kostnader var
lavere i 2012 enn 2011. Dette fallet er imidlertid ikke
reelt fordi det var endringer i finansieringsordningen
for stråleterapi. Inntil 2010 ble poliklinisk stråleterapi
finansiert av HELFO på linje med polikliniske lab- og
røntgentjenester. I 2011 ble finansieringen flyttet til
ISF/DRG-systemet, og kostnadsvektene i DRGsystemet satt med utgangspunkt i at de tidligere
HELFO-takstene reflekterte de faktiske kostnadene. I
løpet av 2011 gjorde man beregning av de faktiske
kostnadene ved stråleterapi og fant at disse var langt
lavere enn takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRGsystemet ble derfor justert ned for å reflektere de
faktiske kostnadene. Helsedirektoratets
kostnadsanalyser tydet på at sykehusene i 2011
hadde fått ca. 600 millioner kroner mer i DRGrefusjon enn kostnadene skulle tilsi. Dette beløpet ble
fordelt på all annen behandling i somatiske sykehus,
herunder kreftbehandling. Endringen får det til å se ut
som om ressursbruken til brystkreft gikk ned fra 2011
til 2012 selv om antall behandlingsepisoder viser at
kostnadene med all sannsynlighet steg.
Av Figur 14-9 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
særlig høye kostnader.

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics
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Figur 14-9: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.

Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 14-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med brystkreft presentert. Registrering av
kur-ID er ikke obligatorisk, og registreringen er trolig
ikke komplett.

leveuke, økte andelen uke for uke opp til 13,3 prosent
i åttende uke før død. 12 måneder før død fikk 38,3
prosent denne typen behandling.
Figur 14-10: Prosentandel* av brystkreftpasienter
som blir behandlet med intravenøs antineoplastisk
behandling i tiden før død, 2009-2014
38%

Tabell 14-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
Kur
Taxol ukentlig - 80 - 90 mg/m2
Herceptin hver 3 uke, 2. kur og senere
FEC 60
FEC 100
Taxotere 100 hver 3. uke (mammae)
Herceptin subcutant
Navelbine 25 mg/m2
Eribulin dag 1 og dag 8
Doxorubicin ukedose
Herceptin Taxotere 3.uke, vedlike

Antall
32438
17922
17301
7119
4545
3097
1718
1713
1570
1225

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Antineoplastisk behandling («kjemoterapi») før død
Norsk pasientregister fanger opp informasjon om
antineoplastisk behandling («kjemoterapi») gjennom
DRG-systemet dersom behandlingsepisoden er
poliklinikk fordi legen skal registrere prosedyrekode
for infusjon. Figur 14-10 viser hvor stor andel av
pasientene som mottok antineoplastisk behandling de
siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død, og siste 8
ukene før død. Mens 0,7 prosent fikk kjemoterapi siste
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Tid til død
Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics *Andel av pasienter
som er registret som døde og har mottatt kjemoterapi i perioden
2009-2014

Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp
Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 14-11). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 14-12). I beregningen er det
justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stillet.
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Figur 14-11: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
brystkreftbehandling siste 3 leveår for pasienter
med registret dødsfall i perioden 2012-2014,
løpende priser, (NOK) per pasient per måned.
Tallene er justert for hvor lenge pasienten var i
kontakt med spesialisthelsetjenesten før død
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Figur 14-12: Kostnader (DRG-basert)
brystkreftbehandling siste leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er justert
for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
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Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for brystkreft
hos allmennlege eller i sykehuspoliklinikk, får utført
billeddiagnostikk (røntgenundersøkelser, CT, MR, PETCT, ultralydundersøkelser, mv). Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra de regionale
helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billed-diagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
faktiske kostnadene var 3,7 milliarder kroner.
Dessverre finnes det ikke diagnosespesifikk statistikk,
og vi vet ikke hvor mye av kostnadene som gjaldt
brystkreft. Vi tok derfor utgangspunkt i andelen av de
9,03 millioner behandlingsepisoder (innleggelser,
dagbehandling, poliklinikk) i somatiske sykehus. Av
disse var ca. 165 000 (1,83%) relatert til brystkreft
(jfr. Tabell 14-2). Basert på forutsetninger ovenfor og
at 1,83%-andelen er representativ, blir de
brystkreftrelaterte kostnadene for poliklinisk billeddiagnostikk ca. 67,36 millioner kroner i 2015.
I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at de
brystkreftrelaterte kostnader utgjør 1,83 prosent av
totalen, er disse 102,94 millioner kroner.
Andre kostnader i somatiske sykehus

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

14.3.3 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes brystkreft.

En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Brystkreftpasientenes
andel av disse kostnadene anslås til 226 millioner
kroner i 2014. Dette omfatter blant annet kostnader til
ambulansetjenester, pasienttransport, forskning og
utvikling, kjøp av tjenester fra private leverandører,
RHF-administrasjon og større investeringer
(kapitalkostnader).
For å estimere brystkreftpasientenes andel av disse
kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
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(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.

Figur 14-14: Kostnader kreftlegemidler (ATC-gruppe
L) ved brystkreft utlevert på apotek, 2009-2014,
millioner kroner (løpende priser AUP ekskl. mva)
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14.3.4 Kostnader til legemidler utlevert fra apotek
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister
(Reseptregisteret) inneholder data for alle
utleveringer av medikamenter fra apotek til pasient.
For kreftpasienter skjer en betydelig del av
legemiddelbruken i sykehus og finansiert av sykehus.
Disse kostnadene fanges ikke opp i Reseptregisteret,
men inngår i spesialisthelsetjenestens kostnader (se
avsnitt 14.3.2). I våre analyser av apotekutleverte
legemidler har vi inkludert følgende:
•
•
•
•
•

Figur 14-15: Antall unike kreftlegemidler utlevert
fordelt etter år, 2009-2014
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 14-13: Kostnader til legemidler ved brystkreft
(kreftlegemidler, smertestillende, mv) utlevert fra
apotek, 2009 – 2014, millioner kroner (løpende
priser AUP ekskl. mva)
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics
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Kostnadene knyttet til medikamenter utlevert fra
apotek til pasienter med diagnosen brystkreft er
presentert i Figur 14-13. Figuren inkluderer kostnaden
til alle legemidler i perioden 2009-2014 også før
diagnose og uavhengig av refusjonskode.
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En rekke ulike kreftlegemidler (ATC-gruppe L) brukes i
behandlingen av brystkreft. Utviklingen i antall unike
kreftlegemidler utlevert til pasienter med brystkreft er
presentert i Figur 14-15.
Tabell 14-5 viser kostnader av de ti mest omsatte
kreftlegemidlene pasienter med diagnosen brystkreft
hentet på apotek i perioden 2009 til 2014. Tabellen
viser også antall utlevering per kreftlegemiddel.
Tabell 14-5: Kostnader for de 10 mest omsatte
kreftlegemidlene ved brystkreft utlevert fra apotek
(2009 – 2014)*
Legemiddel

Kostnad (AUP
ekskl. mva)

Antall
uttak

L02BG04

Letrozole

126 182 413

76414

L03AA13

Pegfilgrastim

77 914 362

9384

L02BG03

Anastrozole

52 474 531

29180

L01XE10

Everolimus

47 459 744

1443

L02BA03

Fulvestrant

43 833 021

7435

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

L01XE07

Lapatinib

31 561 907

1801

Kreftlegemidler

L02BG06

Exemestane

25 652 906

12678

Kostnadene knyttet til undergruppen kreftlegemidler
er presentert i Figur 4-13. En liste over de definerte
kreftlegemidlene i ATC-gruppe L er presentert i
Vedlegg 3. Det presiseres at legemidler gitt i sykehus
ikke er inkludert i våre reseptregisterdata med mindre
legemiddelet ble utlevert på H-resept.

L01BC06

Capecitabine

19 459 675

7329

L02BA01

Tamoxifen

14 602 491

62758

L01CA04

Vinorelbine

14 307 278

5310

89,9

2009

ATC-kode

2010

2011

2012

2013

2014

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics. *Merknad:
Da en liten andel av pasientene har flere kreftdiagnoser, kan
enkelte legemidler ovenfor være knyttet til behandling av annen
kreftform.
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Sovemedisiner, angstdempende legemidler og
smertestillende
Kreft er en stor belastning for pasient og pårørende.
Pasienter med kreft kan ha mye smerter, og alle kan
ha angst og søvnvansker. Et mål på sykdomsbyrden er
derfor hvor mange og i hvilken grad pasientene
brukte legemidler for angst og søvnvansker. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at pasientene kan ha
fått utlevert noe av medikamentene før de fikk
brystkreftdiagnosen.
Figur 14-16: Andel av brystkreftpasienter som i
2014 fikk utlevert angstdempende legemiddel,
sovemedisin eller smertestillende legemiddel og
tilsvarende andel for kreftpasienter generelt
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Mange pasienter fikk utlevert smertestillende
legemidler (ATC-gruppe N02). Paracetamol (ATCkode N02BE01) var medikamentet i denne gruppen
som ble utlevert flest ganger i 2014 (17 200). Av

angstdempende legemidler hadde oxazepam (ATCkode N05BA04) flest utleveringer (8 412), mens for
sovemedisiner ble zopiclone (ATC-kode N05CF01)
utlevert 17 244 ganger i 2014. En oversikt over
andelen av pasientene med diagnosen brystkreft som
fikk utlevert minst ett legemiddel innenfor de ulike
gruppene i 2014 er presentert i Figur 14-16. Av
figuren ser vi at brystkreftpasienter i mindre grad fikk
utlevert slike medikamenter sammenlignet med alle
kreftpasienter.

14.4 Oppsummering av
helsetjenestekostnader
Kostnadene knyttet til å behandle brystkreftpasienter i
Norge omfatter en betydelig del av de kreftrelaterte
kostnadene i helsetjenesten. De totale kostnadene i
helsetjenesten knyttet til behandling av disse
pasientene er estimert til 1 686 millioner kroner. Pleieog omsorgskostnader er ikke inkludert her da
diagnosespesifikk statistikk mangler. Særlig i
spesialisthelsetjenesten er de brystkreftrelaterte
kostnadene høye. En oppsummering av
helsetjenestekostnadene for brystkreftpasienter er
presentert i Tabell 14-6. Sammenlignet med de andre
kreftformene var brystkreft kreftformen som hadde
nest høyest kostnader i både primær- og
spesialisthelsetjenesten.
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Tabell 14-6: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenesten ved brystkreft 2014
Kostnad (NOK)

Andel

Primærlegetjenesten

64 600 000

4%

Privatpraktiserende spesialister

4 900 000

0%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

1 104 000 000

65 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

67 363 000

4%

Laboratorietjenester

102 937 000

6%

Legemiddelbruk utenfor sykehus

115 800 000

7%

Andre kostnader i somatiske sykehus

226 250 000

13 %

Sum

1 685 850 000

100 %

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 14-17: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
millioner kroner
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Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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15. Livmorhalskreft: Pasienter og helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 338 pasienter i Norge diagnosen
kreft i livmorhalsen (ICD10 C53). Samme år var
6 972 pasienter med denne diagnosen i live. De
totale helsetjenestekostnadene (unntatt pleie og
omsorg) for pasienter med livmorhalskreft var i
2014 ca. 208 millioner kroner. Av disse utgjorde
kostnader i somatiske sykehus 98 prosent.
En oversikt over antall pasienter registrert med
livmorhalskreftdiagnose i de ulike registrene er
presentert i Tabell 15-1. Analysen i dette kapittelet er
avgrenset til kun å gjelde kvinner.

perioden 2010-2014. I 2014 døde 63 kvinner av
livmorhalskreft. Ved utgangen av 2014 var 6 972
pasienter som hadde fått en livmorhalskreftdiagnose, i
live. Utviklingen i insidens, dødelighet (døde per
100 000 innbyggere per år) og 5-års relativ
overlevelse for pasienter med livmorhalskreft (ICD10
C53) er illustrert i Figur 15-1.
Figur 15-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved livmorhalskreft (ICD10
C53)

Tabell 15-1: Antall livmorhalskreftpasienter
registrert i ulike helseregistre i 2014
Dataregister Pasienter
Nye krefttilfeller (insidens)
Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

338

Kreftregisteret

6 972

Antall* kreftpasienter i kontakt
HELFO/
med primærlegetjenesten/
KUHR-registeret
avtalespesialist

2 730

Antall* kreftpasienter i kontakt
Norsk
med somatiske sykehus
pasientregister

2 123

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

Reseptregisteret

0

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en livmorhalskreftdiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

15.1 Livmorhalskreft i Norge
I 2014 ble det diagnostisert 338 nye tilfeller av
livmorhalskreft (ICD10 C53) hos kvinner (Cancer in
Norway 2014). Andel av pasienter med kun lokal
sykdom på diagnosetidspunktet var 80,7 prosent i
perioden 2010-2014. Andelen som var i live etter 5
år (såkalt 5-års relativ overlevelse) var 80,4 prosent i

Kilde: Cancer in Norway 2014

15.2 Livmorhalskreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra NPR for
antall pasienter, alder og kontakter med somatiske
sykehus for livmorhalskreft.
15.2.1 Livmorhalskreftpasienter i kontakt med
somatiske sykehus
I perioden 2009-2014 var i alt 5 178 pasienter med
diagnosen livmorhalskreft i kontakt med somatiske
sykehus i Norge. Antallet varierte fra 1 877 til 2 123 i
de enkelte år (Figur 15-2).
Figur 15-2: Antall livmorhalskreftpasienter i kontakt
med somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter
år, 2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
96 298 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med livmorhalskreft (Tabell
15-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte med 67
prosent i perioden.
Tabell 15-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poliklinisk
konsultasjon
10489
13760
14825
14748
14009
17490

DagInnlagt døgn
behandling
327
1526
293
1471
363
1417
335
1458
262
1504
332
1689

Figur 15-4: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014
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Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med livmorhalskreft var mange i kontakt
med spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (2 235
pasienter). Av de 5 178 pasientene i datasettet var
om lag 10 prosent i kontakt med
spesialisthelsetjenesten mer enn 50 ganger (Figur
15-3).
Figur 15-3: Livmorhalskreftpasienter fordelt etter
antall behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

Pasientene var relativt unge (Figur 15-5) i det 25%
var i aldersgruppen 50-59 år, og 70% i gruppen 4069 år. Én pasient var 100 år eller eldre, mens 137
pasienter var yngre enn 30 år.
Figur 15-5: Pasienter med livmorhalskreft behandlet
i somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter alder,
2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt hadde pasientene 18,5 behandlingsepisoder (median = 7) i perioden 2009 – 2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).
Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 15-4).

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
livmorhalskreftpasienter. Samtlige helseregioner har
hatt vekst i antall behandlingsepisoder de siste årene,
også dersom det justeres for antall innbyggere (Figur
15-6).
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Figur 15-6: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for livmorhalskreft fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

15.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med livmorhalskreft
Med utgangspunkt ulike registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader i forbindelse med
livmorhalskreft. I det følgende vil vi presentere
kostnader basert på følgende registre:
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes
regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG) se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
utlevert fra apotek. Da ingen av pasientene i dataene
fra Reseptregisteret ble tildelt en refusjonskode for
livmorhalskreft, er disse dataene holdt utenfor
analysen.
For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).

15.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten
Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 1 124
pasienter med livmorhalskreft i 2015. Den samlede
refusjonen for disse pasientene var 1,3 millioner
kroner. I tillegg betalte pasientene omtrent 0,2
millioner kroner i egenandeler. Utviklingen i
kostnadene (refusjon + egenbetaling) for perioden
2009 til 2015 er vist i Figur 15-7.
Figur 15-7: Refusjoner og egenandeler ved
livmorhalskreftbehandling hos primærleger
(fastleger og legevakt) fordelt etter år, 2009-2015,
millioner kroner
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Tabell 15-3: Kostnader ved
livmorhalskreftbehandling i primærlegetjenesten
2015, fordelt etter egenbetaling og refusjon
Totale kostnader
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad

Egenbetaling
242 062

Refusjon
1 286 810

215
187

1 145
551

39
-

206
89

Figur 15-8: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved livmorhalskreftbehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
1,46

1,32

1,34

1,23

1,38

2009

2010

2011

2012

2013

1,73

1,77

2014

2015

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt betalte hver livmorhalskreftpasient 215
kroner (median = 187) i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte 1
145 kroner (median = 551) til legene for
livmorhalskreftpasienter i 2015. Nøkkeltall for
kostnadene i primærlegetjenesten i 2015 er
presentert i Tabell 15-3.
Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for
livmorhalskreftpasienter er beregnet til ca. 3,7
millioner kroner i 2015. Dette estimatet er beregnet
med utgangspunkt i at refusjoner og egenandeler kun
dekker 29 prosent av de samlede kostnadene i
primærlegetjenesten (jfr. Helsedirektoratet (2015)).
Det er verdt å legge merke til at det er knyttet
betydelig usikkerhet til dette estimatet, blant annet
fordi det er vanskelig å anslå hvilken andel av
kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til
livmorhalskreftpasienter.
15.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til livmorhalskreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister
Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til livmorhalskreftpasienters kontakter med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 15-8.
I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
relatert til livmorhalskreftpasienter utgjør ca. 1,2
millioner kroner i 2015. Dette bygger på en
forutsetning om at refusjoner og egenandeler utgjør
om lag 60 prosent av samlede finansiering
(Helsedirektoratet 2015).

15.3.3 Kostnader i somatiske sykehus
Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for livmorhalskreftbehandling i somatiske
sykehus. Kostnadene er beregnet på basis av
behandlingsepisodenes DRG-vekt og enhetskostnaden
hvert år i analyseperioden. I tillegg er det tatt hensyn
til pasientens egenandel som i 2014 var 320 kroner
ved polikliniske konsultasjoner (Jfr. FOR-2014-06-24870). I Figur 15-9 er nøkkeltall for DRG-baserte
kostnader for somatiske sykehus for
livmorhalskreftpasienter presentert. Kostnadene var
150 millioner kroner i 2014, noe som utgjorde omtrent
0,12 prosent av de totale kostnadene i
spesialisthelsetjenesten (SAMDATA 2014).
Figur 15-9 tyder på at livmorhalskreftrelaterte
kostnader var lavere i 2012 enn 2011. Dette fallet er
imidlertid ikke reelt fordi det var endringer i
finansieringsordningen for stråleterapi. Inntil 2010 ble
poliklinisk stråleterapi finansiert av HELFO på linje
med polikliniske lab- og røntgentjenester. I 2011 ble
finansieringen flyttet til ISF/DRG-systemet, og
kostnadsvektene i DRG-systemet satt med
utgangspunkt i at de tidligere HELFO-takstene
reflekterte de faktiske kostnadene. I løpet av 2011
gjorde man beregning av de faktiske kostnadene ved
stråleterapi og fant at disse var langt lavere enn
takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRG-systemet
ble derfor justert ned for å reflektere de faktiske
kostnadene. Helsedirektoratets kostnadsanalyser tydet
på at sykehusene i 2011 hadde fått ca. 600 millioner
kroner mer i DRG-refusjon enn kostnadene skulle tilsi.
Dette beløpet ble fordelt på all annen behandling i
somatiske sykehus, herunder kreftbehandling.
Endringen får det til å se ut som om ressursbruken til
livmorhalskreft gikk ned fra 2011 til 2012 selv om
antall behandlingsepisoder viser at kostnadene med
all sannsynlighet steg.
Av Figur 15-9 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
særlig høye kostnader.
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Figur 15-9: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014
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Totale kostnader somatiske sykehus (millioner kroner)
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6,2

8,2

6,8

7,7

69,0

70,9

55,5

4,6
2,5

2010

2011

2012

Gjennomsnitt
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.

Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer (egentlig antineoplastisk
behandling inklusive kjemoterapi) pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 15-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med livmorhalskreft presentert. Registrering
av kur-ID er ikke obligatorisk, og registreringen er
trolig ikke komplett.
Tabell 15-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
Kur
Cisplatin ukentlig
Paclitaxel - Carboplatin
Cis/Paclitaxel 3 timer
Taxol ukentlig - 80 - 90 mg/m2
Paclitaxel
Topotecan
Avastin hver 3. uke
EP 5 dager
Cisplatin/Paclitaxel 24 timer
Cisplatin 50 mg / Topotekan 0,75 mg

Antall
2177
246
242
225
122
110
99
88
86
81

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Antineoplastisk behandling («kjemoterapi») før død
Norsk pasientregister fanger opp informasjon om
antineoplastisk behandling («kjemoterapi») gjennom
DRG-systemet dersom behandlingsepisoden er
poliklinikk fordi legen skal registrere prosedyrekode
for infusjon. Figur 15-10 viser hvor stor andel av
pasientene som mottok antineoplastisk behandling de
siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død, og siste 8
ukene før død. Mens 0,2 prosent fikk antineoplastisk

terapi siste leveuke, økte andelen uke for uke opp til
5,5 prosent i åttende uke før død. 12 måneder før
død fikk 29,4 prosent denne typen behandling.
Figur 15-10: Prosentandel* av
livmorhalskreftpasienter som blir behandlet med
intravenøs antineoplastisk behandling i tiden før
død, 2009-2014
29%
26%
21%

11%
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4% 3%
2%

1% 0% 0%

12 9
6
3
8
7
6
5
4
3
2 1 uke
mnd mnd mnd mnd uker uker uker uker uker uker uker

Tid til død
Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics *Andel av pasienter
som er registret som døde og har mottatt kjemoterapi i perioden
2009-2014

Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp
Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 15-11). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 15-12). I beregningen er det
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justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stillet.
Figur 15-11: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
livmorhalskreftbehandling siste 3 leveår for
pasienter med registret dødsfall i perioden 20122014, løpende priser, (NOK) per pasient per måned.
Tallene er justert for hvor lenge pasienten var i
kontakt med spesialisthelsetjenesten før død.
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Figur 15-12: Kostnader (DRG-basert)
livmorhalskreftbehandling siste leveår for pasienter
med registret dødsfall i perioden 2012-2014,
løpende priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er
justert for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

15.3.4 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan tilordnes
livmorhalskreft.

Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for
livmorhalskreft hos allmennlege eller i
sykehuspoliklinikk, får utført billeddiagnostikk
(røntgenundersøkelser, CT, MR, PET-CT,
ultralydundersøkelser, mv). Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra de regionale
helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billed-diagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
faktiske kostnader var 3,7 milliarder kroner. Dessverre
finnes det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet
ikke hvor mye av kostnadene som gjaldt
livmorhalskreft. Vi tok derfor utgangspunkt i andelen
av de 9,03 millioner behandlingsepisoder
(innleggelser, dagbehandling, poliklinikk) i somatiske
sykehus. Av disse var ca. 19 500 (0,22%) relatert til
livmorhalskreft (jfr. Tabell 15-2). Basert på
forutsetninger ovenfor og at 0,22%-andelen er
representativ, blir de livmorhalskreftrelaterte
kostnadene for poliklinisk billed-diagnostikk ca. 7,97
millioner kroner i 2015.
I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at de
livmorhalskreftrelaterte kostnader utgjør 0,22 prosent
av totalen, er disse 12,17 millioner kroner.
Andre kostnader i somatiske sykehus
En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Livmorhalskreftpasientenes andel av disse kostnadene anslås til
omtrent 30,7 millioner kroner i 2014. Dette omfatter
blant annet kostnader til ambulansetjenester,
pasienttransport, forskning og utvikling, kjøp av
tjenester fra private leverandører, RHF-administrasjon
og større investeringer (kapitalkostnader).
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For å estimere livmorhalskreftpasientenes andel av
disse kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.

15.4 Oppsummering av
helsetjenestekostnader
De totale kostnadene i helsetjenesten knyttet til
behandling av pasienter med livmorhalskreft er
estimert til 208 millioner kroner. Pleie- og

omsorgskostnader er ikke inkludert her da
diagnosespesifikk statistikk mangler. Den største
andelen av kostnadene oppstår i
spesialisthelsetjenesten, som i 2014 stod for 98
prosent av de totale helsetjenestekostnadene for
livmorhalskreft. Kostnadene til privatpraktiserende
spesialister var 2,9 millioner kroner, mens
legemiddelbruk utenfor sykehus ikke er beregnet da
ingen pasienter i dataene fra Reseptregisteret fikk
tildelt en livmorhalskreftdiagnose. En oppsummering
av helsetjenestekostnadene for livmorhalskreftpasienter er presentert i Tabell 15-5. Sammenlignes
livmorhalskreft med andre kreftformer ser man at
kostnadene er relativt beskjedene, både i
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten (Figur
15-13).
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Tabell 15-5: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved livmorhalskreft,
2014
Kostnad (NOK)

Andel

Primærlegetjenesten

4 700 000

2%

Privatpraktiserende spesialister

2 900 000

1%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

150 000 000

72 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

7 966 000

4%

Laboratorietjenester

12 172 000

6%

Andre kostnader i somatiske sykehus

30 700 000

15 %

Sum

208 438 000

100 %

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 15-13: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
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Kilde: HELFO, NPR og Oslo Economics
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16. Prostatakreft: Pasienter og helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 4 889 pasienter i Norge diagnosen
prostatakreft (ICD10 C61). Samme år var 41 841
pasienter med denne diagnosen i live. De totale
helsetjenestekostnadene (unntatt pleie og
omsorg) for pasienter med prostatakreft var i
2014 ca. 1 480 millioner kroner. Av disse
utgjorde kostnader i somatiske sykehus 74
prosent og legemiddelbruk utenfor sykehus 20
prosent.
En oversikt over antall pasienter registrert med en
prostatakreftdiagnose i de ulike registrene er
presentert i Tabell 16-1.
Tabell 16-1: Antall prostatakreftpasienter registrert i
ulike helseregistre i 2014

16.1 Prostatakreft i Norge
I 2014 ble det diagnostisert 4 889 nye tilfeller av
prostatakreft (ICD10 C61) hos menn i Norge (Cancer
in Norway 2014). Andel av pasienter med kun lokal
sykdom på diagnosetidspunktet var 64,0 prosent i
perioden 2010-2014. Andelen som var i live etter 5
år (såkalt 5-års relativ overlevelse) som var 90,8
prosent i perioden 2010-2014. I 2014 døde 1 093
menn av prostatakreft. Ved utgangen av 2014 var
41 841 pasienter som hadde fått en
prostatakreftdiagnose, i live. Utviklingen i insidens,
dødelighet (døde per 100 000 innbyggere per år) og
5-års relativ overlevelse for pasienter med
prostatakreft (ICD10 C61) er illustrert i Figur 16-1.
Figur 16-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved prostatakreft (ICD10 C61)

Dataregister Pasienter
Nye krefttilfeller (insidens)

Kreftregisteret

4 889

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

41 841

Antall* kreftpasienter i
kontakt med
primærlegetjenesten/
avtalespesialist

HELFO/
KUHR-registeret

22 828

Antall* kreftpasienter i
kontakt med somatiske
sykehus

Norsk
pasientregister

17 074

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

Reseptregisteret

15 568

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en prostatakreftkreftdiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

Kilde: Cancer in Norway 2014

16.2 Prostatakreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) for antall pasienter, alder og
kontakter med somatiske sykehus for prostatakreft.
16.2.1 Prostatakreftpasienter i kontakt med
somatiske sykehus
I perioden 2009-2014 var i alt 40 572 pasienter med
diagnosen prostatakreft i kontakt med somatiske
sykehus i Norge. Antallet varierte fra 15 717 til 17
074 i de enkelte år (Figur 16-2).
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Figur 16-2: Antall prostatakreftpasienter i kontakt
med somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter
år, 2009 - 2014
15 717

16 019

16 611

16 971

16 971

17 074

om lag 8 prosent i kontakt med spesialisthelsetjenesten mer enn 50 ganger (Figur 16-3).
I gjennomsnitt hadde pasientene 17 behandlingsepisoder (median = 7) i perioden 2009 – 2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 7).
Figur 16-4: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
702 154 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med prostatakreft (Tabell
16-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte med 34
prosent i perioden.
Tabell 16-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poliklinisk
konsultasjon
86 030
98 184
105 636
115 716
115 914
115 209

DagInnlagt døgn
behandling
1 167
10 749
1 222
10 520
669
10 210
714
10 334
625
9 413
568
9 274

Helse Midt Helse Nord
Primærlegetjenesten

Helse SørØst

Helse Vest

Spesialisthelsetjenesten

Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 16-4).
Figur 16-5: Pasienter med prostatakreft behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter alder,
2009 - 2014
14 387
13 502

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

7 583

Figur 16-3: Prostatakreftpasienter fordelt etter antall
behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Av pasienter med prostatakreft var mange i kontakt
med spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (17 182
pasienter). Av de 40 572 pasientene i datasettet var

Den største andelen (35%) av pasientene var i
aldersgruppen 60-69 år, og 87 prosent var 60-89 år
(Figur 16-5). Fem pasienter var 100 år eller eldre,
mens 7 pasienter var yngre enn 30 år.
Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
prostatakreftpasienter. Helse Sør-Øst og Helse Midt
har hat vekst i antall behandlingsperioder, også
derom man justerer for befolkningsvekst. I Helse Nord
falt antall behandlingsepisoder fra 2009 til 2014,
mens Helse Vest har hadde en reduksjon fra 2012 til
2014 (Figur 16-6).
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Figur 16-6: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for prostatakreft fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
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16.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med prostatakreft
Med utgangspunkt i en rekke registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader i forbindelse med
prostatakreft. I det følgende vil vi presentere
kostnader basert på følgende registre:
•
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)
Reseptregistret (legemidler utlevert fra apotek)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes
regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG) se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
utlevert fra apotek.
For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).

16.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten
Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 22 672
pasienter med prostatakreft i 2015. Den samlede
refusjonen for disse pasientene var 24,5 millioner
kroner. I tillegg betalte pasientene omtrent 6,2
millioner kroner i egenandeler. Utviklingen i
kostnadene (refusjon + egenbetaling) for perioden
2009 til 2015 er vist i Figur 16-7.
Figur 16-7: Refusjoner og egenandeler ved
prostatakreftbehandling hos primærleger (fastleger
og legevakt) fordelt etter år, 2009-2015, millioner
kroner
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Tabell 16-3: Kostnader ved prostatakreftbehandling
i primærlegetjenesten 2015, fordelt etter
egenbetaling og refusjon
Egenbetaling
Totale kostnader
6 240 065
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
275
Median kostnad
237
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
49
Median kostnad
-

Refusjon

Figur 16-8: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved prostatakreftbehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
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16.3.3 Kostnader i somatiske sykehus

I gjennomsnitt betalte hver prostatakreftpasient 275
kroner (median = 237) i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte
1 080 kroner (median = 567) til legene for
prostatakreftpasienter i 2015. Nøkkeltall for
kostnadene i primærlegetjenesten i 2015 er
presentert i Tabell 16-3.

Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for prostatakreftbehandling i somatiske
sykehus. Kostnadene er beregnet på basis av
behandlingsepisodenes DRG-vekt og enhetskostnaden
hvert år i analyseperioden. I tillegg er det tatt hensyn
til pasientens egenandel som i 2014 var 320 kroner
ved polikliniske konsultasjoner (Jfr. FOR-2014-06-24870). I Figur 16-9 er nøkkeltall for DRG-baserte
kostnader for somatiske sykehus for
prostatakreftpasienter presentert. Kostnadene var i
underkant av 800 millioner kroner i 2014, noe som
utgjorde omtrent 0,65 prosent av de totale
kostnadene i spesialisthelsetjenesten (SAMDATA
2014). Siden 2010 har kostnadene falt med omtrent
150 millioner kroner.

Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for
prostatakreftpasienter er beregnet til ca. 75 millioner
kroner i 2015. Dette estimatet er beregnet med
utgangspunkt i at refusjoner og egenandeler kun
dekker 29 prosent av de samlede kostnadene i
primærlegetjenesten (jfr. Helsedirektoratet (2015)).
Det er verdt å legge merke til at det er forbundet
betydelig usikkerhet til dette estimatet, blant annet
fordi det er vanskelig å anslå hvilken andel av
kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til
prostatakreftpasienter.
16.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til prostatakreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister
Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til prostatakreftpasienters kontakter med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 16-8.
I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
relatert til prostatakreftpasienter utgjør ca. 2,8
millioner kroner i 2015. Dette bygger på en
forutsetning om at refusjoner og egenandeler utgjør
om lag 60 prosent av samlede finansiering
(Helsedirektoratet 2015).

Det er knyttet betydelig usikkerhet til
kostnadsberegningene for 2011 til 2013 fordi det var
endringer i finansieringsordningen for stråleterapi.
Inntil 2010 ble poliklinisk stråleterapi finansiert av
HELFO på linje med polikliniske lab- og
røntgentjenester. I 2011 ble finansieringen flyttet til
ISF/DRG-systemet, og kostnadsvektene i DRGsystemet satt med utgangspunkt i at de tidligere
HELFO-takstene reflekterte de faktiske kostnadene. I
løpet av 2011 gjorde man beregning av de faktiske
kostnadene ved stråleterapi og fant at disse var langt
lavere enn takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRGsystemet ble derfor justert ned for å reflektere de
faktiske kostnadene. Helsedirektoratets
kostnadsanalyser tydet på at sykehusene i 2011
hadde fått ca. 600 millioner kroner mer i DRGrefusjon enn kostnadene skulle tilsi. Dette beløpet ble
fordelt på all annen behandling i somatiske sykehus,
herunder kreftbehandling.
Av Figur 16-9 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
særlig høye kostnader.
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Figur 16-9: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.

Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 16-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med prostatakreft presentert. Registrering
av kur-ID er ikke obligatorisk, og registreringen er
trolig ikke komplett.
Tabell 16-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
Kur
Taxotere ukedose, 30 mg/m2
Docetaxel 75/ prednison 10
Taxotere 75 mg/m2-2 linje behandling
Cabazitaxel
Taxotere ukedose 20 mg/m2
Taxotere 100 hver 3. uke (mammae)
Taxotere ukedose, 35 mg/m2
Docetaxel ukedose, 30mg/m2 Gyn
FLOX
FLv

Antall
6587
3224
2188
557
338
206
194
124
122
98

ukene før død. Mens 0,3 prosent fikk kjemoterapi siste
leveuke, økte andelen uke for uke opp til 3,9 prosent i
åttende uke før død. 12 måneder før død fikk 16,7
prosent denne typen behandling.
Figur 16-10: Prosentandel* av prostatakreftpasienter
som blir behandlet med intravenøs antineoplastisk
behandling i tiden før død, 2009-2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics *Andel av pasienter
som er registret som døde og har mottatt kjemoterapi i perioden
2009-2014

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Antineoplastisk behandling («kjemoterapi») før død

Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp

Norsk pasientregister fanger opp informasjon om
antineoplastisk behandling («kjemoterapi») gjennom
DRG-systemet dersom behandlingsepisoden er
poliklinikk fordi legen skal registrere prosedyrekode
for infusjon. Figur 16-10 viser hvor stor andel av
pasientene som mottok antineoplastisk behandling de
siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død, og siste 8

Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 16-11). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 16-12). I beregningen er det
justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stillet.
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Figur 16-11: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
prostatakreftbehandling siste 3 leveår for pasienter
med registret dødsfall i perioden 2012-2014,
løpende priser, (NOK) per pasient per måned.
Tallene er justert for hvor lenge pasienten var i
kontakt med spesialisthelsetjenesten før død.
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Figur 16-12: Kostnader (DRG-basert)
prostatakreftbehandling siste leveår for pasienter
med registret dødsfall i perioden 2012-2014,
løpende priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er
justert for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
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Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for
prostatakreft hos allmennlege eller i sykehuspoliklinikk,
får utført billeddiagnostikk (røntgenundersøkelser, CT,
MR, PET-CT, ultralydundersøkelser, mv). Det blir også
utført patologisk-anatomiske undersøkelser,
biokjemiske analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres
både i offentlige sykehuslaboratorier og
røntgenavdelinger og i private laboratorier og
institutter. Både de offentlige og private
tjenesteyterne får refusjoner fra HELFO, og pasientene
betaler egenandeler for billed-diagnostikk. De øvrige
kostnader dekkes av sykehusenes grunnbevilgninger,
mens de private tjenesteyterne får tilskudd fra de
regionale helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billed-diagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
faktiske kostnader var 3,7 milliarder kroner. Dessverre
finnes det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet
ikke hvor mye av kostnadene som gjaldt prostatakreft.
Vi tok derfor utgangspunkt i andelen av de 9,03
millioner behandlingsepisoder (innleggelser,
dagbehandling, poliklinikk) i somatiske sykehus. Av
disse var ca. 125 000 (1,38%) relatert til
prostatakreft (jfr. Tabell 16-2). Basert på
forutsetninger ovenfor og at 1,38%-andelen er
representativ, blir de prostatakreftrelaterte
kostnadene for poliklinisk billed-diagnostikk ca. 51,05
millioner kroner i 2015.
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I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at de
prostatakreftrelaterte kostnader utgjør 1,38 prosent
av totalen, er disse 78,01 millioner kroner.

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

16.3.4 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes
prostatakreft.

Andre kostnader i somatiske sykehus
En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Prostatakreftpasientenes
andel av disse kostnadene anslås til 162 millioner
kroner i 2014. Dette omfatter blant annet kostnader til
ambulansetjenester, pasienttransport, forskning og
utvikling, kjøp av tjenester fra private leverandører,
RHF-administrasjon og større investeringer
(kapitalkostnader).
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For å estimere prostatakreftpasientenes andel av
disse kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.
16.3.5 Kostnader til legemidler utlevert fra apotek
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister
(Reseptregisteret) inneholder data for alle
utleveringer av medikamenter fra apotek til pasient.
For kreftpasienter skjer en betydelig del av
legemiddelbruken i sykehus og finansiert av sykehus.
Disse kostnadene fanges ikke opp i Reseptregisteret,
men inngår i spesialisthelsetjenestens kostnader (se
avsnitt 16.3.2). I våre analyser av apotekutleverte
legemidler har vi inkludert følgende:
•
•
•
•
•

Kvalmestillende legemidler
Smertestillende legemidler
Beroligende legemidler mv
Sovemedisiner
Antineoplastiske legemidler

Kostnadene knyttet til medikamenter utlevert fra
apotek til pasienter med diagnosen prostatakreft er
presentert i Figur 16-13. Figuren inkluderer kostnaden
til alle legemidler i perioden 2009-2014 også før
diagnose og uavhengig av refusjonskode.
Figur 16-13: Kostnader til legemidler ved
prostatakreft (kreftlegemidler, smertestillende, mv)
utlevert fra apotek, 2009 – 2014, millioner kroner
(løpende priser AUP ekskl. mva)
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Kreftlegemidler
Kostnadene knyttet til undergruppen kreftlegemidler
er presentert i Figur 16-14. En liste over de definerte
kreftlegemidlene i ATC-gruppe L er presentert i Tabell
24-1 i Vedlegg 3. Det presiseres at legemidler gitt i
sykehus ikke er inkludert i våre reseptregisterdata
med mindre legemiddelet ble utlevert på H-resept.

Figur 16-14: Kostnader kreftlegemidler (ATC-gruppe
L) ved prostatakreft utlevert på apotek, 2009-2014,
millioner kroner (løpende priser AUP ekskl. mva)
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

En rekke ulike kreftlegemidler (ATC-gruppe L) brukes i
behandlingen av prostatakreft. Utviklingen i antall
unike kreftlegemidler utlevert til pasienter med
prostatakreft er presentert i Figur 16-15.
Figur 16-15: Antall unike kreftlegemidler utlevert
fordelt etter år, 2009-2014
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Tabell 16-5 viser kostnader av de ti mest omsatte
kreftlegemidlene pasienter med diagnosen
prostatakreft hentet på apotek i perioden 2009 til
2014. Tabellen viser også antall utlevering per
kreftlegemiddel.
Tabell 16-5: Kostnader for de 10 mest omsatte
kreftlegemidlene ved brystkreft utlevert fra apotek
(2009 – 2014)
ATC-kode

Legemiddel

Kostnad (AUP
Antall uttak
ekskl. mva)

L02BX03

Abiraterone 302 583 270

L02AE03

Goserelin 265 768 986

101176

L02BB03

Bicalutamide 200 674 726

104948

L02AE02

Leuprorelin 164 238 387

60965

L02BB04

Enzalutamide 50 340 835

2146

Degarelix 15 019 691

9591

L02BX02

9772

L03AA13

Pegfilgrastim

7 235 841

898

L02BB01

Flutamide

5 427 846

5437

L01XE01

Imatinib

4 914 029

119

L04AA18

Everolimus

2 616 218

398

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics. *Merknad:
Da en liten andel av pasientene har flere kreftdiagnoser, kan
enkelte legemidler ovenfor være knyttet til behandling av annen
kreftform.
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Sovemedisiner, angstdempende legemidler og
smertestillende
Kreft er en stor belastning for pasient og pårørende.
Pasienter med kreft kan ha mye smerter, og alle kan
ha angst og søvnvansker. Et mål på sykdomsbyrden er
derfor hvor mange og i hvilken grad pasientene
brukte legemidler for angst og søvnvansker. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at pasientene kan ha
fått utlevert noe av medikamentene før de fikk
prostatakreftdiagnosen. En oversikt over andelen av
pasientene med diagnosen prostatakreft som fikk
utlevert minst ett legemiddel innenfor de ulike
gruppene i 2014 er presentert i Figur 16-16. Av
figuren ser vi at en mindre andel av
prostatakreftpasientene enn kreftpasienter generelt
fikk utlevert denne typen medikamenter.
Figur 16-16: Andel av prostatakreftpasienter som i
2014 fikk utlevert angstdempende legemiddel,
sovemedisin eller smertestillende legemiddel og
tilsvarende andel for kreftpasienter generelt
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Mange av pasientene i datasettet fikk utlevert
smertestillende legemidler (ATC-gruppe N02).

Paracetamol (ATC-kode N02BE01) var medikamentet
i denne gruppen som ble utlevert flest ganger i 2014
(18 494). Av angstdempende legemidler hadde
oxazepam (ATC-kode N05BA04) flest utleveringer (5
308), mens for sovemedisiner ble zopiclone (ATC-kode
N05CF01) utlevert 16 119 ganger i 2014.

16.4 Oppsummering
helsetjenestekostnader
Kostnadene knyttet til å behandle
prostatakreftpasienter i Norge omfatter en betydelig
del av de kreftrelaterte kostnadene i helsetjenesten.
De totale kostnadene i helsetjenesten knyttet til
behandling av disse pasientene er estimert til 1 480
millioner kroner. Pleie- og omsorgskostnader er ikke
inkludert her da diagnosespesifikk statistikk mangler.
Den største andelen av kostnadene oppstår i
spesialisthelsetjenesten, som i 2014 stod for 74
prosent av de totale helsetjenestekostnadene for
prostatakreft. Sammenlignet med andre kreftformer
hadde prostatakreft en relativt høy andel av
kostnadene knyttet til legemiddelbruk utenfor sykehus
(20%). En oppsummering av helsetjenestekostnadene
for prostatakreftpasienter er presentert i Tabell 16-6.
Særlig i primærlegetjenesten er prostatakreftrelaterte
kostnader høye sammenlignet med andre kreftformer.
Av de kreftformene vi har sett på, hadde
prostatakreft de høyeste kostnadene i
primærlegetjenesten. I spesialisthelsetjenesten var
kostnadene høyere for tarm-, bryst- og lungekreft
(Figur 16-17).

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
132

Tabell 16-6: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved prostatakreft,
2014
Kostnad (NOK)

Andel

Primærlegetjenesten

99 300 000

7%

Privatpraktiserende spesialister

6 900 000

0%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

791 000 000

53 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

51 054 000

3%

Laboratorietjenester

78 014 000

5%

Legemiddelbruk utenfor sykehus

292 000 000

20 %

Andre kostnader i somatiske sykehus

162 200 000

11 %

Sum

1 480 468 000

100 %

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 16-17: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
millioner kroner
Primærlegetjenesten (fastlege + legevakt)
Prostatakreft

99,3

Brystkreft

64,6

Tykk- og endetarmkreft

57,2

Spesialisthelsetjenesten
Tykk- og endetarmkreft

1 939

Brystkreft

1 505

Lungekreft

Føflekkreft

37,4

Prostatakreft

Lungekreft

35,9

Leukemi

1 239
1 089
988

Leukemi

12,8

Lymfekreft

660

Bukspyttkjertelkreft

10,9

Urinveiskreft

Urinveiskreft

10,4

Bukspyttkjertelkreft

370

Nyrekreft

10,3

Munnhule-/svelgkreft

312

504

Livmorhalskreft

4,7

Føflekkreft

259

Munnhule-/svelgkreft

1,0

Nyrekreft

247

Lymfekreft

0,4

Livmorhalskreft

204

Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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17. Nyrekreft: Pasienter og helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 814 pasienter i Norge diagnosen
nyrekreft (ICD10 C64). Samme år var 6 006
pasienter med denne diagnosen i live. De totale
helsetjenestekostnadene (unntatt pleie og
omsorg) for pasienter med nyrekreft var i 2014
ca. 317 millioner kroner. Av disse utgjorde
kostnader i somatiske sykehus 78 prosent og
legemiddelbruk utenfor sykehus 19 prosent.
En oversikt over antall pasienter registrert med
nyrekreftdiagnose i de ulike registrene er presentert i
Tabell 17-1.
Tabell 17-1: Antall nyrekreftpasienter registrert i
ulike helseregistre i 2014

(Cancer in Norway 2014). Andel av pasienter med
kun lokal sykdom på diagnosetidspunktet var 72,6
prosent blant menn og 73,0 prosent blant kvinner i
perioden 2010-2014. Andelen som var i live etter 5
år (såkalt 5-års relativ overlevelse) var 67,6 prosent
blant menn og 69,9 prosent blant kvinner i perioden
2010-2014. I 2014 døde 195 menn og 91 kvinner av
nyrekreft. Ved utgangen av 2014 var 6 006 av
pasienter som hadde fått en nyrekreftdiagnose, i live.
Utviklingen i insidens, dødelighet (døde per 100 000
innbyggere per år) og 5-års relativ overlevelse for
pasienter med nyrekreft (ICD10 C64) er illustrert i
Figur 17-1 (menn) og Figur 17-2 (kvinner).
Figur 17-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved nyrekreft (ICD10 C64)

Dataregister Pasienter
Nye krefttilfeller (insidens)

Kreftregisteret

814

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

6 006

Antall* kreftpasienter i
kontakt med
primærlegetjenesten/
avtalespesialist

HELFO/
KUHR-registeret

2 179

Antall* kreftpasienter i
kontakt med somatiske
sykehus

Norsk
pasientregister

2 168

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

Kilde: Cancer in Norway 2014

Reseptregisteret

472

Figur 17-2: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved nyrekreft (ICD10 C64)

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en nyrekreftkreftdiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

17.1 Nyrekreft i Norge
I 2014 ble det diagnostisert 579 nye tilfeller av
nyrekreft (ICD10 C64) hos menn og 235 hos kvinner

Kilde: Cancer in Norway 2014
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Figur 17-4: Nyrekreftpasienter fordelt etter antall
behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

17.2 Nyrekreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) for antall pasienter, der kjønn og
alder og kontakter med somatiske sykehus for
nyrekreftpasienter står sentralt.

2954

17.2.1 Nyrekreftpasienter i kontakt med somatiske
sykehus
1189

I perioden 2009-2014 var i alt 5 316 pasienter med
diagnosen nyrekreft i kontakt med somatiske sykehus i
Norge. Antallet varierte fra 1 837 til 2 168 i de
enkelte år (Figur 17-3).
Figur 17-3: Antall nyrekreftpasienter i kontakt med
somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter år,
2009 - 2014

320

1-5

181

110

100

154

110

198

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 >50

Antall behandlingsepisoder per pasient

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
1837

1974

2075

2151

2132

2168

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I gjennomsnitt hadde pasientene 10,5 behandlingsepisoder (median = 5) i perioden 2009 – 2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 17-5).

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
55 996 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med nyrekreft (Tabell
17-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte med 20
prosent i perioden.

Figur 17-5: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014

Tabell 17-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poliklinisk
konsultasjon
5 787
6 554
7 725
7 312
7 225
6 983

DagInnlagt døgn
behandling
286
2 022
337
2 173
165
2 392
154
2 139
136
2 168
154
2 284

6,5

5,9

5,8
4,0

5,2

5,3
3,8

3,7

Helse Midt Helse Nord
Primærlegetjenesten

Helse SørØst

Helse Vest

Spesialisthelsetjenesten

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med nyrekreft var mange i kontakt med
spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (2 954
pasienter). Av de 5 316 pasientene i datasettet var
om lag 4 prosent i kontakt med spesialisthelsetjenesten
mer enn 50 ganger (Figur 17-4).

Antall pasienter som var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for nyrekreft, har økt for menn,
men falt for kvinner (Figur 17-6).
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Figur 17-6: Antall nyrekreftpasienter behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter kjønn,
2009 - 2014

Figur 17-7: Pasienter med nyrekreft behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter alder,
2009 - 2014

Antall pasienter

1559

1128

1318

1491

1425

1407

1336

1223

952
716
744

739

751

709

707

421

677
149

2009

2010

2011

2012

Menn

2013

118

83

3

2014

Kvinner

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Den største andelen (29%) av pasientene var i
aldersgruppen 60-69 år, og 85 prosent var 50-89 år.
Tre pasienter var 100 år eller eldre, mens 149
pasienter var yngre enn 30 år.

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
nyrekreftpasienter. Helse Midt og helse Sør-Øst har
hatt vekst i antall behandlingsperioder i forbindelse
med nyrekreft, mens helse Nord og helse Vest hadde
færre behandlingsepisoder i 2014 enn i 2009 (Figur
17-8).

Figur 17-8: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for nyrekreft fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
6,0
4,6

1,2

0,7
2009

1,5

1,5

0,9

1,8

1,5

1,7
0,8

2010

2011

Helse Midt

5,9

5,8

5,2

Helse Sør-Øst

1,5

1,6

5,7

1,6

0,7

0,7

2012

2013

Helse Nord

1,3

1,9
0,7

1,2

2014

Helse Vest

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

17.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med nyrekreft
Med utgangspunkt i en rekke registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader i forbindelse med nyrekreft. I
det følgende vil vi presentere kostnader basert på
følgende registre:
•
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)
Reseptregistret (legemidler utlevert fra apotek)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes
regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG) se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
utlevert fra apotek.
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For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).
17.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten
Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 2 228
pasienter med nyrekreft i 2015. Den samlede
refusjonen for disse pasientene var 2,5 millioner
kroner. I tillegg betalte pasientene omtrent 540 000
kroner i egenandeler. Utviklingen i kostnadene
(refusjon + egenbetaling) for perioden 2009 til 2015
er vist i Figur 17-9.
Figur 17-9: Refusjoner og egenandeler ved
nyrekreftbehandling hos primærleger (fastleger og
legevakt) fordelt etter år, 2009-2015, millioner
kroner

2,62
2,29

2,84

2,99

3,03

2,32

1,96

Tabell 17-3: Kostnader ved nyrekreftbehandling i
primærlegetjenesten 2015, fordelt etter egenbetaling
og refusjon
Egenbetaling

Refusjon

538 442

2 493 395

241
191

1 118
571

45
-

207
92

Totale kostnader
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for nyrekreftpasienter er
beregnet til ca. 7,4 millioner kroner i 2015. Dette
estimatet er beregnet med utgangspunkt i at
refusjoner og egenandeler kun dekker 29 prosent av
de samlede kostnadene i primærlegetjenesten (jfr.
Helsedirektoratet (2015)). Det er verdt å legge merke
til at det er forbundet betydelig usikkerhet til dette
estimatet, blant annet fordi det er vanskelig å anslå
hvilken andel av kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til
nyrekreftpasienter.
17.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til nyrekreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister
Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til nyrekreftpasienters kontakter med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 17-10.
Figur 17-10: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved nyrekreftbehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
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2011

2012

2013

2014

2015

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

0,05

I gjennomsnitt betalte hver nyrekreftpasient 240
kroner (median = 191) i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte 1
115 kroner (median = 573) til legene for
nyrekreftpasienter i 2015. Nøkkeltall for kostnadene i
primærlegetjenesten i 2015 er presentert i Tabell
17-3.
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0,06
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2011
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2013

2014

2015

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
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relatert til nyrekreftpasienter utgjør ca. 45 000 kroner
i 2015. Dette bygger på en forutsetning om at
refusjoner og egenandeler utgjør om lag 60 prosent
av samlede finansiering (Helsedirektoratet 2015).

røntgentjenester. I 2011 ble finansieringen flyttet til
ISF/DRG-systemet, og kostnadsvektene i DRGsystemet satt med utgangspunkt i at de tidligere
HELFO-takstene reflekterte de faktiske kostnadene. I
løpet av 2011 gjorde man beregning av de faktiske
kostnadene ved stråleterapi og fant at disse var langt
lavere enn takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRGsystemet ble derfor justert ned for å reflektere de
faktiske kostnadene. Helsedirektoratets
kostnadsanalyser tydet på at sykehusene i 2011
hadde fått ca. 600 millioner kroner mer i DRGrefusjon enn kostnadene skulle tilsi. Dette beløpet ble
fordelt på all annen behandling i somatiske sykehus,
herunder kreftbehandling. Endringen får det til å se ut
som om ressursbruken til nyrekreft gikk ned fra 2011
til 2012 selv om antall behandlingsepisoder viser at
kostnadene med all sannsynlighet steg.

17.3.3 Kostnader i somatiske sykehus
Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for nyrekreftbehandling i somatiske sykehus.
Kostnadene er beregnet på basis av
behandlingsepisodenes DRG-vekt og enhetskostnaden
hvert år i analyseperioden. I tillegg er det tatt hensyn
til pasientens egenandel som i 2014 var 320 kroner
ved polikliniske konsultasjoner (Jfr. FOR-2014-06-24870). I Figur 17-11 er nøkkeltall for DRG-baserte
kostnader for somatiske sykehus for nyrekreftpasienter
presentert. Kostnadene var i underkant av 200
millioner kroner i 2014, noe som utgjorde omtrent
0,16 prosent av de totale kostnadene i
spesialisthelsetjenesten (SAMDATA 2014).

Av Figur 17-11 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
særlig høye kostnader.

Figur 17-11 viser at nyrekreftrelaterte kostnader var
lavere i 2012 enn 2011. Dette fallet er imidlertid ikke
reelt fordi det var endringer i finansieringsordningen
for stråleterapi. Inntil 2010 ble poliklinisk stråleterapi
finansiert av HELFO på linje med polikliniske lab- og

Figur 17-11: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014

Totale kostnader somatiske sykehus (millioner kroner)
193

Millioner

2010

2011

2012

2013

18,1

18,9

17,3

83,3

20,9

92,8

1,8

2010

2011

1,7

2012

Gjennomsnitt

1,8

2,0

2013

2014

Median

77,4

84,5

55,1
28,6

1,1

2014

Per pasient (tusen kroner)

Per behandling (tusen kroner)
18,7

197

180

166

164
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18,8
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Gjennomsnitt

27,2

2013

90,8
39,3

2014

Median

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.
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Gjennomsnittskostnaden fordelt etter kjønn er
presentert i Figur 17-12. Gjennomsnittskostnaden for
menn var i perioden 2010-2014 noe høyere enn for
kvinner. Som ved beregning av totale kostnader har
omlegging av finansieringsansvar og justering av
DRG-poeng hatt konsekvenser for beregning av
kostnadene i årene 2011 til 2013.
Figur 17-12: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert)
per pasient per år fordelt etter kjønn, 2010 – 2014,
1000-kroner

ukene før død. Mens 0,06 prosent fikk kjemoterapi
siste leveuke, økte andelen uke for uke opp til 2,2
prosent i åttende uke før død. 12 måneder før død
fikk 7,7 prosent denne typen behandling.
Figur 17-13: Prosentandel* av nyrekreftpasienter
som blir behandlet med intravenøs antineoplastisk
behandling i tiden før død, 2009-2014
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Tid til død
Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics *Andel av pasienter
som er registret som døde og har mottatt kjemoterapi i perioden
2009-2014

Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 17-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med nyrekreft presentert. Registrering av
kur-ID er ikke obligatorisk, og registreringen er trolig
ikke komplett.
Tabell 17-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
SUTENT, hele kuren
Temsirolimus (Torisel)
Avastin hver 14. dag, ca. renis
Gemcitabin
FLOX
FLv
Avastin hver 14. dag
Doxorubicin ukedose
Vinkristin 1,5 mg/m2
GEMCIT/CISPL- DAG 8 og DAG 15

1% 1%
0%

Kvinner

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Kur

2% 2%
2% 1%

96

Antall
250
139
69
29
27
26
24
18
17
16

Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp
Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 17-14). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 17-15). I beregningen er det
justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stillet.
Figur 17-14: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
nyrekreftbehandling siste 3 leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser, (NOK) per pasient per måned. Tallene er
justert for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død.
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Antineoplastisk behandling («kjemoterapi») før død
Norsk pasientregister fanger opp informasjon om
antineoplastisk behandling («kjemoterapi») gjennom
DRG-systemet dersom behandlingsepisoden er
poliklinikk fordi legen skal registrere prosedyrekode
for infusjon. Figur 17-13 viser hvor stor andel av
pasientene som mottok antineoplastisk behandling de
siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død, og siste 8

10000
0
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Måneder til død
Nyrekreft

Alle kreftformer

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Figur 17-15: Kostnader (DRG-basert)
nyrekreftbehandling siste leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er justert
for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

17.3.4 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes nyrekreft.
Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for nyrekreft
hos allmennlege eller i sykehuspoliklinikk, får utført
billeddiagnostikk (røntgenundersøkelser, CT, MR, PETCT, ultralydundersøkelser, mv. Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv). Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra de regionale
helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billed-diagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
faktiske kostnader var 3,7 milliarder kroner. Dessverre
finnes det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet
ikke hvor mye av kostnadene som gjaldt nyrekreft. Vi

tok derfor utgangspunkt i andelen av de 9,03
millioner behandlingsepisoder (innleggelser,
dagbehandling, poliklinikk) i somatiske sykehus. Av
disse var ca. 9 500 (0,10%) relatert til nyrekreft (jfr.
Tabell 17-2). Basert på forutsetninger ovenfor og at
0,10%-andelen er representativ, blir de
nyrekreftrelaterte kostnadene for poliklinisk billeddiagnostikk ca. 3,85 millioner kroner i 2015.
I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at de
nyrekreftrelaterte kostnader utgjør 0,10 prosent av
totalen, er disse 5,88 millioner kroner.
Andre kostnader i somatiske sykehus
En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Nyrekreftpasientenes
andel av disse kostnadene anslås til 40 millioner
kroner i 2014. Dette omfatter blant annet kostnader til
ambulansetjenester, pasienttransport, forskning og
utvikling, kjøp av tjenester fra private leverandører,
RHF-administrasjon og større investeringer
(kapitalkostnader).
For å estimere nyrekreftpasientenes andel av disse
kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.
17.3.5 Kostnader til legemidler utlevert fra apotek
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister
(Reseptregisteret) inneholder data for alle
utleveringer av medikamenter fra apotek til pasient.
For kreftpasienter skjer en betydelig del av
legemiddelbruken i sykehus og finansiert av sykehus.
Disse kostnadene fanges ikke opp i Reseptregisteret,
men inngår i spesialisthelsetjenestens kostnader (se
avsnitt 17.3.2). I våre analyser av apotekutleverte
legemidler har vi inkludert følgende:
•
•
•
•
•

Kvalmestillende legemidler
Smertestillende legemidler
Beroligende legemidler mv
Sovemedisiner
Antineoplastiske legemidler

Kostnadene knyttet til medikamenter utlevert fra
apotek til pasienter med diagnosen nyrekreft er
presentert i Figur 17-16. Figuren inkluderer kostnaden
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til alle legemidler i perioden 2009-2014 også før
diagnose og uavhengig av refusjonskode.
Figur 17-16: Kostnader til legemidler ved nyrekreft
(kreftlegemidler, smertestillende, mv) utlevert fra
apotek, 2009 – 2014, millioner kroner (løpende
priser AUP ekskl. mva)
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En rekke ulike kreftlegemidler (ATC-gruppe L) brukes i
behandlingen av nyrekreft. Utviklingen i antall unike
kreftlegemidler utlevert til pasienter med nyrekreft er
presentert i Figur 17-18.
Figur 17-18: Antall unike kreftlegemidler utlevert
fordelt etter år, 2009-2014
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Det er i dag, som tidligere, flere menn enn kvinner
med diagnosen nyrekreft. Ser vi på medikamentbruk
henter mannlige nyrekreftpasienter også
medikamenter til en betydelig høyere kostnad enn
kvinnelige (Tabell 17-5). Eksempelvis var
medikamentkostnadene 60,4 millioner for menn og
14,3 millioner for kvinner i 2014.
Tabell 17-5: Kostnader til legemidler ved nyrekreft
utlevert fra apotek, fordelt etter kjønn, 2009 – 2014
(løpende priser AUP ekskl. mva)

Tabell 17-6 viser kostnader av de ti mest omsatte
kreftlegemidlene pasienter med diagnosen nyrekreft
hentet på apotek i perioden 2009 til 2014. Tabellen
viser også antall utlevering per kreftlegemiddel.
Tabell 17-6: Kostnader for de 10 mest omsatte
kreftlegemidlene ved nyrekreft utlevert fra apotek
(2009 – 2014)*
ATC-kode
L01XE04
L01XE10
L01XE11
L01XE05
L01XE17
L01XE01

År

Menn

Kvinner

2009
2010
2011
2012
2013
2014

24 050 691

6 474 360

35 716 358

11 372 758

36 202 736

15 324 435

L03AB04

35 369 942

16 596 109

42 088 704

14 289 154

L03AA13
L01AX03
L02BX03

48 293 478

11 442 708

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Kreftlegemidler
Kostnadene knyttet til undergruppen kreftlegemidler
er presentert i Figur 17-17. En liste over de definerte
kreftlegemidlene i ATC-gruppe N er presentert i
Tabell 24-1 i Vedlegg 3. Det presiseres at legemidler
gitt i sykehus ikke er inkludert i våre
reseptregisterdata med mindre legemiddelet ble
utlevert på H-resept.
Figur 17-17: Kostnader kreftlegemidler (ATC-gruppe
N) ved nyrekreft utlevert på apotek, 2009-2014,
millioner kroner (løpende priser ekskl. mva)
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57,6
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29,4
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22

Kostnad (AUP
Antall uttak
ekskl. mva)
Sunitinib 157 527 859
6225
Everolimus 51 627 187
1617
Pazopanib 26 868 333
1093
Sorafenib 24 703 120
714
Axitinib 15 016 814
450
Imatinib 6 663 760
177
Interferon
730 244
234
alfa-2a
Pegfilgrastim 587 921
75
Temozolomide 490 806
79
Abiraterone 265 584
11
Legemiddel

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics. *Merknad:
Da en liten andel av pasientene har flere kreftdiagnoser, kan
enkelte legemidler ovenfor være knyttet til behandling av annen
kreftform.

Sovemedisiner, angstdempende legemidler og
smertestillende
Kreft er en stor belastning for pasient og pårørende.
Pasienter med kreft kan ha mye smerter, og alle kan
ha angst og søvnvansker. Et mål på sykdomsbyrden er
derfor hvor mange og i hvilken grad pasientene
brukte legemidler for angst og søvnvansker. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at pasientene kan ha
fått utlevert noe av medikamentene før de fikk
nyrekreftdiagnosen. En oversikt over andelen av
pasientene med diagnosen nyrekreft som fikk utlevert
minst ett legemiddel innenfor de ulike gruppene i
2014 er presentert i Figur 17-19. Som det fremgår av
figuren fikk omtrent samme andel nyrekreftpasienter
som kreftpasienter generelt utlevert denne typen
medikamenter.

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics
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Figur 17-19: Andel av nyrekreftpasienter som i
2014 fikk utlevert angstdempende legemiddel,
sovemedisin eller smertestillende legemiddel og
tilsvarende andel for kreftpasienter generelt

26% 28%

Angstdempende
legemidler

69% 64%

38% 41%

Sovemedisiner

Nyrekreftpasienter

Smertestillende

Kreftpasienter

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

De fleste pasientene i datasettet fikk utlevert
smertestillende legemidler (ATC-gruppe N02).
Oxycodone (ATC-kode N02AA05) var medikamentet i
denne gruppen som ble utlevert flest ganger i 2014
(882). Av angstdempende legemidler hadde
oxazepam (ATC-kode N05BA04) flest utleveringer
(255), mens for sovemedisiner ble zopiclone (ATCkode N05CF01) utlevert 471 ganger i 2014.

17.4 Oppsummering
helsetjenestekostnader
De totale kostnadene i helsetjenesten knyttet til
behandling av pasienter med nyrekreft er estimert til
317 millioner kroner. Pleie- og omsorgskostnader er
ikke inkludert her da diagnosespesifikk statistikk
mangler. Den største andelen av kostnadene oppstår i
spesialisthelsetjenesten, som i 2014 stod for 78
prosent av de totale helsetjenestekostnadene for disse
pasientene. Sammenlignet med andre kreftformer vi
har analysert er dette relativt lavt. Kostnadene til
privatpraktiserende spesialister var kun 100 000
kroner, mens legemiddelbruk utenfor sykehus utgjorde
til sammen nesten 60 millioner kroner. En
oppsummering av helsetjenestekostnadene for
nyrekreftpasienter er presentert i Tabell 17-7.
Nyrekreft hadde sammenlignet med andre
kreftformer en relativt sett høyere andel av
kostnadene i primærlegetjenesten (Figur 17-20).
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Tabell 17-7: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved nyrekreft, 2014
Kostnad (NOK)

Andel

10 300 000

3%

Privatpraktiserende spesialister

100 000

0%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

197 000 000

62 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

3 846 000

1%

Laboratorietjenester

5 877 000

2%

Legemiddelbruk utenfor sykehus

59 700 000

19 %

Andre kostnader i somatiske sykehus

40 350 000

13 %

Sum

317 173 000

100 %

Primærlegetjenesten

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 17-20: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
millioner kroner
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Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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18. Urinveiskreft (ekskludert nyre): Pasienter og
helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 1 556 pasienter i Norge diagnosen
kreft i urinveiene, ekskludert nyre (ICD10 C65C68). Samme år var 12 664 pasienter med
denne diagnosen i live. De totale
helsetjenestekostnadene (unntatt pleie og
omsorg) for pasienter med urinveiskreft var i
2014 ca. 515 millioner kroner. Av disse utgjorde
kostnader i somatiske sykehus 98 prosent.
En oversikt over antall pasienter registrert med
urinveiskreftdiagnose i de ulike registrene er
presentert i Tabell 18-1.
Tabell 18-1: Antall urinveiskreftpasienter registrert i
ulike helseregistre i 2014
Dataregister

Pasienter

Nye krefttilfeller (insidens)

Kreftregisteret

1 556

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

12 664

Antall* kreftpasienter i kontakt
med primærlegetjenesten/
avtalespesialist

HELFO/
KUHR-registeret

2 687

Antall* kreftpasienter i kontakt
med somatiske sykehus

Norsk
pasientregister

6 988

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

Reseptregisteret

0

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en urinveiskreftdiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014

med kun lokal sykdom på diagnosetidspunktet var
84,4 prosent blant menn og 80,5 prosent blant kvinner
i perioden 2010-2014 (gjelder C66-68). Andelen som
var i live etter 5 år (såkalt 5-års relativ overlevelse)
var 73,1 prosent blant menn og 65,1 prosent blant
kvinner i perioden 2010-2014. I 2014 døde 251
menn og 122 kvinner av urinveiskreft. Ved utgangen
av 2014 var 12 664 pasienter som hadde fått en
urinveiskreftdiagnose, i live. Utviklingen i insidens,
dødelighet (døde per 100 000 innbyggere per år) og
5-års relativ overlevelse for pasienter med
urinveiskreft (ICD10 C65-C68) er illustrert i Figur 18-1
(menn) og Figur 18-2 (kvinner).
Figur 18-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved urinveiskreft (ekskludert
nyre (C64) og nyrebekken (C65)) (ICD10 C66-C68)

Kilde: Cancer in Norway 2014

Figur 18-2: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved urinveiskreft (ekskludert
nyre (C64) og nyrebekken (C65)) (ICD10 C66-C68)

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

18.1 Urinveiskreft i Norge
I 2014 ble det diagnostisert 1 153 nye tilfeller av
urinveiskreft (ICD10 C65-C68) hos menn og 403 hos
kvinner (Cancer in Norway 2014). Andel av pasienter

Kilde: Cancer in Norway 2014
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Figur 18-4: Urinveiskreftpasienter fordelt etter antall
behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

18.2 Urinveiskreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) for antall pasienter, der kjønn og
alder og kontakter med somatiske sykehus for
urinveiskreftpasienter står sentralt.

5703

3301

18.2.1 Urinveiskreftpasienter i kontakt med
somatiske sykehus
I perioden 2009-2014 var i alt 14 030 pasienter med
diagnosen urinveiskreft i kontakt med somatiske
sykehus i Norge. Antallet varierte fra 6 582 til 6 988 i
de enkelte år (Figur 18-3).
Figur 18-3: Antall urinveiskreftpasienter i kontakt
med somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter
år, 2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt hadde pasientene 12 behandlingsepisoder (median = 7) i perioden 2009 – 2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
165 205 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med urinveiskreft (Tabell
18-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte med 19
prosent i perioden.

Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 18-5).
Figur 18-5: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014
5,2

4,9
4,1

4,9
3,6

4,2

4,8
4,0

Tabell 18-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poliklinisk
konsultasjon
18 465
19 963
20 765
20 983
21 927
21 901

DagInnlagt døgn
behandling
645
5 906
720
6 012
628
6 278
533
6 194
484
6 587
519
6 695

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med urinveiskreft var mange i kontakt
med spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (5 703
pasienter). Av de 14 030 pasientene i datasettet var
kun 2 prosent i kontakt med spesialisthelsetjenesten
mer enn 50 ganger (Figur 18-4).

Helse Midt Helse Nord
Primærlegetjenesten

Helse SørØst

Helse Vest

Spesialisthelsetjenesten

Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Det var i perioden 2009-2014 langt flere mannlige
enn kvinnelige urinveiskreftpasienter. Antall pasienter
som var i kontakt med spesialisthelsetjenesten for
urinveiskreft, har økt noe for menn de siste årene.
Samtidig har antall kvinnelige urinveiskreftpasienter
som var i kontakt med spesialisthelsetjenesten vært
nokså konstant. (Figur 18-6).
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Figur 18-6: Antall urinveiskreftpasienter behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter kjønn,
2009 - 2014
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Figur 18-7: Pasienter med urinveiskreft behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter alder,
2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Den største andelen (30%) av pasientene var i
aldersgruppen 70-79 år, og 92 prosent var 50-89 år.
Fem pasienter var 100 år eller eldre, mens 40
pasienter var yngre enn 30 år.

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
urinveiskreftpasienter. Helse Sør-Øst har hatt en vekst
i antall behandlingsepisoder fra 14 400 i 2009 til
16 100 i 2014. Veksten i de andre helseregionene
har også vært lav. (Figur 18-8).
Figur 18-8: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for urinveiskreft fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
15,8

14,4

4,2

2,2
2009

4,3

3,8

15,6

4,7

4,5

5,0

2,3

2,5

2010

2011

Helse Midt

Helse Sør-Øst

4,6

16,1

16,1

15,0

5,4
2,8

2012
Helse Nord

4,5

5,5
2,9

2013

5,6

4,9
2,5
2014

Helse Vest

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

18.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med urinveiskreft
Med utgangspunkt i ulike registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader i forbindelse med urinveiskreft.
I det følgende vil vi presentere kostnader basert på
følgende registre:
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes

regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG) se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
utlevert fra apotek. Ettersom ingen av pasientene i
dataene fra Reseptregisteret ble tildelt diagnosen
urinveiskreft er kostnader til legemidler utlevert fra
apotek holdt utenfor.
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For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).
18.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten
Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 2 591
pasienter med urinveiskreft i 2015. Den samlede
refusjonen for disse pasientene var 2,5 millioner
kroner. I tillegg betalte pasientene omtrent 480 000
kroner i egenandeler. Utviklingen i kostnadene
(refusjon + egenbetaling) for perioden 2009 til 2015
er vist i Figur 18-9.
Figur 18-9: Refusjoner og egenandeler ved
urinveiskreftbehandling hos primærleger (fastleger
og legevakt) fordelt etter år, 2009-2015, millioner
kroner

2,14

2,30
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Tabell 18-3: Kostnader ved urinveiskreftbehandling
i primærlegetjenesten 2015, fordelt etter
egenbetaling og refusjon
Totale kostnader
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad

Egenbetaling

Refusjon

483 283

2 591 956

186
100

999
505

38
-

205
92

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt betalte hver urinveiskreftpasient 186
kroner (median = 100) i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte 999
kroner (median = 505) til legene for
urinveiskreftpasienter i 2015. Nøkkeltall for
kostnadene i primærlegetjenesten i 2015 er
presentert i Tabell 18-3.
Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for urinveiskreftpasienter
er beregnet til ca. 7,5 millioner kroner i 2015. Dette
estimatet er beregnet med utgangspunkt i at
refusjoner og egenandeler kun dekker 29 prosent av
de samlede kostnadene i primærlegetjenesten (jfr.
Helsedirektoratet (2015)). Det er verdt å legge merke
til at det er forbundet betydelig usikkerhet til dette
estimatet, blant annet fordi det er vanskelig å anslå
hvilken andel av kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til
urinveiskreftpasienter.
18.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til urinveiskreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister

2009

2010

2011

2012

2013

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

2014

2015

Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til urinveiskreftpasienters kontakter med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 18-10. Utbetalingene
til privatpraktiserende spesialister var betydelig
høyere enn til fastleger og legevakt i perioden 2009
til 2014.
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Figur 18-10: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved urinveiskreftbehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
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Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
relatert til urinveiskreftpasienter utgjør ca. 530 000
kroner i 2015. Dette bygger på en forutsetning om at
refusjoner og egenandeler utgjør om lag 60 prosent
av samlede finansiering (Helsedirektoratet 2015).
Kostnader i somatiske sykehus
Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for urinveiskreftbehandling i somatiske
sykehus. Kostnadene er beregnet på basis av
behandlingsepisodenes DRG-vekt og enhetskostnaden
hvert år i analyseperioden. I tillegg er det tatt hensyn
til pasientens egenandel som i 2014 var 320 kroner
ved polikliniske konsultasjoner (Jfr. FOR-2014-06-24870). I Figur 18-11 er nøkkeltall for DRG-baserte
kostnader for somatiske sykehus for
urinveiskreftpasienter presentert. Kostnadene var i

underkant av 400 millioner kroner i 2014, noe som
utgjorde omtrent 0,3 prosent av de totale kostnadene
i spesialisthelsetjenesten (SAMDATA 2014).
Figur 18-11 viser at urinveiskreftrelaterte kostnader
var lavere i 2012 enn 2011. Dette fallet er imidlertid
ikke reelt fordi det var endringer i
finansieringsordningen for stråleterapi. Inntil 2010 ble
poliklinisk stråleterapi finansiert av HELFO på linje
med polikliniske lab- og røntgentjenester. I 2011 ble
finansieringen flyttet til ISF/DRG-systemet, og
kostnadsvektene i DRG-systemet satt med
utgangspunkt i at de tidligere HELFO-takstene
reflekterte de faktiske kostnadene. I løpet av 2011
gjorde man beregning av de faktiske kostnadene ved
stråleterapi og fant at disse var langt lavere enn
takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRG-systemet
ble derfor justert ned for å reflektere de faktiske
kostnadene. Helsedirektoratets kostnadsanalyser tydet
på at sykehusene i 2011 hadde fått ca. 600 millioner
kroner mer i DRG-refusjon enn kostnadene skulle tilsi.
Dette beløpet ble fordelt på all annen behandling i
somatiske sykehus, herunder kreftbehandling.
Endringen får det til å se ut som om ressursbruken til
lungekreft gikk ned fra 2011 til 2012 selv om antall
behandlingsepisoder viser at kostnadene med all
sannsynlighet steg.
Av Figur 18-11 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
særlig høye kostnader.

Figur 18-11: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.
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Gjennomsnittskostnaden fordelt etter kjønn er
presentert i Figur 18-12. Gjennomsnittskostnaden for
menn var i perioden 2010-2014 omtrent den samme
som for kvinner. Som ved beregning av totale
kostnader har omlegging av finansieringsansvar og
justering av DRG-poeng hatt konsekvenser for
beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.
Figur 18-12: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert)
per pasient per år fordelt etter kjønn, 2010 – 2014,
1000-kroner

siste leveuke, økte andelen uke for uke opp til 2,5
prosent i åttende uke før død. 12 måneder før død
fikk 11,9 prosent denne typen behandling.
Figur 18-13: Prosentandel* av urinveiskreftpasienter
som blir behandlet med intravenøs antineoplastisk
behandling i tiden før død, 2009-2014
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som er registret som døde og har mottatt kjemoterapi i perioden
2009-2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp

Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 18-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med urinveiskreft presentert. Registrering av
kur-ID er ikke obligatorisk, og registreringen er trolig
ikke komplett.
Tabell 18-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
Kur
GEMCIT/CISPL, DAG 1-2
GEMCIT/CISPL- DAG 8 og DAG 15
Gemcitabin
GEMCIT/CISPL, DAG 1-3 nyresparende
GemCarbo dag 1
M-VAC (dag 1-2)
Vinflunine
GemCarbo dag 8
Cisplatin 75/Gemcitabine 1000mg
FLv

Antall
988
729
527
248
179
173
170
99
74
72

Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 18-14). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 18-15). I beregningen er det
justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stillet.
Figur 18-14: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
urinveiskreftbehandling siste 3 leveår for pasienter
med registret dødsfall i perioden 2012-2014,
løpende priser, (NOK) per pasient per måned.
Tallene er justert for hvor lenge pasienten var i
kontakt med spesialisthelsetjenesten før død.
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Antineoplastisk behandling («kjemoterapi») før død
Norsk pasientregister fanger opp informasjon om
antineoplastisk behandling («kjemoterapi») gjennom
DRG-systemet dersom behandlingsepisoden er
poliklinikk fordi legen skal registrere prosedyrekode
for infusjon. Figur 18-13 viser hvor stor andel av
pasientene som mottok antineoplastisk behandling de
siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død, og siste 8
ukene før død. Mens 0,33 prosent fikk kjemoterapi
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0
36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Måneder til død
Urinveiskreft

Alle kreftformer

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Figur 18-15: Kostnader (DRG-basert)
urinveiskreftbehandling siste leveår for pasienter
med registret dødsfall i perioden 2012-2014,
løpende priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er
justert for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
16000
14000

hvor mye av kostnadene som gjaldt urinveiskreft. Vi
tok derfor utgangspunkt i andelen av de 9,03
millioner behandlingsepisoder (innleggelser,
dagbehandling, poliklinikk) i somatiske sykehus. Av
disse var ca. 29 000 (0,32%) relatert til urinveiskreft
(jfr. Tabell 18-2). Basert på forutsetninger ovenfor og
at 0,32%-andelen er representativ, blir de
urinveiskreftrelaterte kostnadene for poliklinisk billeddiagnostikk ca. 11,89 millioner kroner i 2015.
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I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at de
urinveiskreftrelaterte kostnader utgjør 0,32 prosent av
totalen, er disse 18,16 millioner.
Andre kostnader i somatiske sykehus

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

18.3.3 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes urinveiskreft.
Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for
urinveisekreft hos allmennlege eller i
sykehuspoliklinikk, får utført billeddiagnostikk
(røntgenundersøkelser, CT, MR, PET-CT,
ultralydundersøkelser, mv). Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra de regionale
helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billed-diagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
kostnader var 3,7 milliarder kroner. Dessverre finnes
det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet ikke

En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Urinveiskreftpasientenes
andel av disse kostnadene anslås til 80,8 millioner
kroner i 2014. Dette omfatter blant annet kostnader til
ambulansetjenester, pasienttransport, forskning og
utvikling, kjøp av tjenester fra private leverandører,
RHF-administrasjon og større investeringer
(kapitalkostnader).
For å estimere urinveiskreftpasientenes andel av disse
kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.

18.4 Oppsummering
helsetjenestekostnader
Helsetjenestekostnadene knyttet til å behandle
urinveiskreftpasienter i Norge er estimert til 515
millioner kroner. Pleie- og omsorgskostnader er ikke
inkludert her da diagnosespesifikk statistikk mangler.
Den største andelen av kostnadene oppstår i
spesialisthelsetjenesten, som i 2014 stod for 98
prosent av de totale helsetjenestekostnadene for
urinveiskreft. En oppsummering av
helsetjenestekostnadene for urinveiskreftpasienter er
presentert i Tabell 18-5. Sammenlignes urinveiskreft
med andre kreftformer ser man at urinveiskreft
representerer relativt lave kostnader, både i
primærlegetjenesten og i spesialisthelsetjenesten (Figur
18-16).
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Tabell 18-5: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved urinveiskreft,
2014
Kostnad (NOK)

Andel

Primærlegetjenesten

10 400 000

2%

Privatpraktiserende spesialister

1 290 000

0%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

394 000 000

77 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

10 887 000

2%

Laboratorietjenester

18 164 000

4%

Andre kostnader i somatiske sykehus

80 000 000

16 %

Sum

514 741 000

100 %

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 18-16: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
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Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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19. Lymfekreft (non-Hodgkin lymfom): Pasienter og
helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 982 pasienter i Norge diagnosen
non-Hodgkin lymfom (ICD10 C82-C86 + C96).
Samme år var 8 770 pasienter med denne
diagnosen i live. De totale helsetjenestekostnadene (unntatt pleie og omsorg) for
pasienter med lymfekreft var i 2014 ca. 664
millioner kroner. Av disse utgjorde kostnader i
somatiske sykehus 99 prosent.
En oversikt over antall pasienter registrert med
lymfekreftdiagnose i de ulike registrene er presentert i
Tabell 19-1.

var i live etter 5 år (såkalt 5-års relativ overlevelse)
som var 68,5 prosent blant menn og 72,6 prosent
blant kvinner i perioden 2010-2014. I 2014 døde
151 menn og 134 kvinner av lymfekreft. Ved
utgangen av 2014 var 8 770 pasienter som hadde
fått en lymfekreftdiagnose, i live. Utviklingen i
insidens, dødelighet og 5-års relativ overlevelse for
pasienter med lymfekreft (ICD10 C82-C86 + C96) er
illustrert i Figur 19-1 (menn) og Figur 19-2 (kvinner).
Figur 19-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved lymfekreft (ICD-10 C82–86,
C96)

Tabell 19-1: Antall lymfekreftpasienter registrert i
ulike helseregistre i 2014
Dataregister Pasienter
Nye krefttilfeller (insidens)

Kreftregisteret

982

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

8 770

Antall* kreftpasienter i kontakt
HELFO/
med primærlegetjenesten/
KUHR-registeret
avtalespesialist

193

Antall* kreftpasienter i kontakt
Norsk
med somatiske sykehus
pasientregister

5 279

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

Reseptregisteret

Kilde: Cancer in Norway 2014

299

Figur 19-2: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved lymfekreft (ICD-10 C82–86,
C96)

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en lymfekreftdiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

19.1 Lymfekreft i Norge
I 2014 ble det diagnostisert 539 nye tilfeller av
lymfekreft (ICD10 C82-C86 + C96) hos menn og 443
hos kvinner (Cancer in Norway 2014). Andelen som

Kilde: Cancer in Norway 2014
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Figur 19-4: Lymfekreftpasienter fordelt etter antall
behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

19.2 Lymfekreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) for antall pasienter, der kjønn og
alder og kontakter med somatiske sykehus for
lymfekreftpasienter står sentralt.

2101

19.2.1 Lymfekreftpasienter i kontakt med somatiske
sykehus

1192
1026

I perioden 2009-2014 var i alt 8 798 pasienter med
diagnosen lymfekreft i kontakt med somatiske sykehus
i Norge. Antallet varierte fra 4 216 til 5 279 i de
enkelte år (Figur 19-3).
Figur 19-3: Antall lymfekreftpasienter i kontakt med
somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter år,
2009 - 2014
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I gjennomsnitt hadde pasientene 22,8 behandlingsepisoder (median = 16) i perioden 2009 – 2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).
2012
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
201 025 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med lymfekreft (Tabell
19-2). Antall polikliniske konsultasjoner økte med 47
prosent i perioden.
Tabell 19-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

791

Poliklinisk
konsultasjon
21 512
25 236
26 605
28 684
30 911
31 534

DagInnlagt døgn
behandling
487
5 576
498
5 787
521
5 652
637
5 410
543
5 268
433
5 731

Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 19-5).
Figur 19-5: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med lymfekreft var mange i kontakt med
spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (2 101
pasienter). Av de 8 798 pasientene i datasettet var
om lag 10 prosent i kontakt med
spesialisthelsetjenesten mer enn 50 ganger (Figur
19-4).

Antall pasienter som var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for lymfekreft, var nokså jevn
økning for både menn og kvinner. (Figur 19-6).
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Antall pasienter

Figur 19-6: Antall lymfekreftpasienter behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter kjønn,
2009 - 2014

2472

2376

2244

2531

2822

1976
2457

2379

2283

2154

2040

1972

2796

2619

Figur 19-7: Pasienter med lymfekreft behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter alder,
2009 - 2014
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Den største andelen (29%) av pasientene var i
aldersgruppen 60-69 år, og 82 prosent var 50-89 år.
To pasienter var 100 år eller eldre, mens 383
pasienter var yngre enn 30 år.

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
lymfekreftpasienter. Samtlige helseregioner har hatt
vekst i antall behandlingsepisoder de siste årene.
Justert for innbyggertall har veksten i antall
behandlingsepisoder vært høyest for helse MidtNorge (Figur 19-8).

Figur 19-8: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for lymfekreft fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
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19.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med lymfekreft
Med utgangspunkt i en rekke registre har vi beregnet
helsetjenestekostnader i forbindelse med lymfekreft. I
det følgende vil vi presentere kostnader basert på
følgende registre:
•
•
•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)
Reseptregistret (legemidler utlevert fra apotek)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes
regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG) se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
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Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
utlevert fra apotek.
For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).
19.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten
Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 121
pasienter med lymfekreft i 2015. Den samlede
refusjonen for disse pasientene var 138 000 kroner. I
tillegg betalte pasientene omtrent 24 000 kroner i
egenandeler. Utviklingen i kostnadene (refusjon +
egenbetaling) for perioden 2009 til 2015 er vist i
Figur 19-9.
Figur 19-9: Refusjoner og egenandeler ved
lymfekreftbehandling hos primærleger (fastleger og
legevakt) fordelt etter år, 2009-2015, millioner
kroner
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Tabell 19-3: Kostnader ved lymfekreftbehandling i
primærlegetjenesten 2015, fordelt etter egenbetaling
og refusjon
Egenbetaling

Refusjon

24 760

138 065

205
187

1 141
619

42
-

233
143

Totale kostnader
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for lymfekreftpasienter
er beregnet til ca. 400 000 kroner i 2015. Dette
estimatet er beregnet med utgangspunkt i at
refusjoner og egenandeler kun dekker 29 prosent av
de samlede kostnadene i primærlegetjenesten (jfr.
Helsedirektoratet (2015)). Det er verdt å legge merke
til at det er forbundet betydelig usikkerhet til dette
estimatet, blant annet fordi det er vanskelig å anslå
hvilken andel av kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til
lymfekreftpasienter.
19.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til lymfekreftkreftpasienter i
spesialisthelsetjenesten inkluderer både behandling
hos privatpraktiserende spesialister og behandling i
somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister
Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til lymfekreftpasienters kontakter med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 19-10.
Figur 19-10: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved lymfekreftbehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
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Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt betalte hver lymfekreftpasient 205
kroner (median = 187) i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte
1 141 kroner (median = 619) til legene for
lymfekreftpasienter i 2015. Nøkkeltall for kostnadene
i primærlegetjenesten i 2015 er presentert i Tabell
19-3.
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2015

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
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relatert til lymfekreftpasienter utgjorde ca. 120 000
kroner i 2015. Dette bygger på en forutsetning om at
refusjoner og egenandeler utgjør om lag 60 prosent
av samlet finansiering (Helsedirektoratet 2015).

røntgentjenester. I 2011 ble finansieringen flyttet til
ISF/DRG-systemet, og kostnadsvektene i DRGsystemet satt med utgangspunkt i at de tidligere
HELFO-takstene reflekterte de faktiske kostnadene. I
løpet av 2011 gjorde man beregning av de faktiske
kostnadene ved stråleterapi og fant at disse var langt
lavere enn takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRGsystemet ble derfor justert ned for å reflektere de
faktiske kostnadene. Helsedirektoratets
kostnadsanalyser tydet på at sykehusene i 2011
hadde fått ca. 600 millioner kroner mer i DRGrefusjon enn kostnadene skulle tilsi. Dette beløpet ble
fordelt på all annen behandling i somatiske sykehus,
herunder kreftbehandling. Endringen får det til å se ut
som om ressursbruken til lymfekreft gikk ned fra 2011
til 2012 selv om antall behandlingsepisoder viser at
kostnadene med all sannsynlighet steg

Kostnader i somatiske sykehus
Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for lymfekreftbehandling i somatiske
sykehus. Kostnadene er beregnet på basis av
behandlingsepisodenes DRG-vekt og enhetskostnaden
hvert år i analyseperioden. I tillegg er det tatt hensyn
til pasientens egenandel som i 2014 var 320 kroner
ved polikliniske konsultasjoner (Jfr. FOR-2014-06-24870). I Figur 19-11 er nøkkeltall for DRG-baserte
kostnader for somatiske sykehus for
lymfekreftpasienter presentert. Kostnadene var i
overkant av en halv milliard kroner i 2014, noe som
utgjorde omtrent 0,4 prosent av de totale kostnadene
i spesialisthelsetjenesten (SAMDATA 2014).

Av Figur 19-11 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
særlig høye kostnader.

Figur 19-11 viser at lymfekreftrelaterte kostnader var
lavere i 2012 enn 2011. Dette fallet er imidlertid ikke
reelt fordi det var endringer i finansieringsordningen
for stråleterapi. Inntil 2010 ble poliklinisk stråleterapi
finansiert av HELFO på linje med polikliniske lab- og
Figur 19-11: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.
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Gjennomsnittskostnaden fordelt etter kjønn er
presentert i Figur 19-12. Gjennomsnittskostnaden for
menn var i perioden 2010-2014 noe høyere enn for
kvinner. Som ved beregning av totale kostnader har
omlegging av finansieringsansvar og justering av
DRG-poeng hatt konsekvenser for beregning av
kostnadene i årene 2011 til 2013.
Figur 19-12: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert)
per pasient per år fordelt etter kjønn, 2009 – 2014,
1000-kroner

og siste 8 ukene før død. Mens 0,5 prosent fikk
kjemoterapi siste leveuke, økte andelen uke for uke
opp til 8,4 prosent i åttende uke før død. 12 måneder
før død fikk 27,9 prosent denne typen behandling.
Figur 19-13: Prosentandel* av lymfekreftpasienter
som blir behandlet med intravenøs antineoplastisk
behandling i tiden før død, 2009-2014
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Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 19-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med lymfekreft presentert. Registrering av
kur-ID er ikke obligatorisk, og registreringen er trolig
ikke komplett.
Tabell 19-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
Kur

Antall

Rituximab
CHOP-21 + Rituximab
Bendamustin-rituximab
CHOP-14 + Rituximab
Bendamustine (Ribomustin)
COP-21 + Rituximab
Trippel intrathecal
IME-rituximab, hele kuren
CHOEP-14 + Rituximab
CHOP-21

5809
3271
2197
1445
940
516
507
390
387
365

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp
Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 19-14). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 19-15). I beregningen er det
justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stillet.
Figur 19-14: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
lymfekreftbehandling siste 3 leveår for pasienter
med registret dødsfall i perioden 2012-2014,
løpende priser, (NOK) per pasient per måned.
Tallene er justert for hvor lenge pasienten var i
kontakt med spesialisthelsetjenesten før død.
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DRG-systemet dersom behandlingsepisoden er
poliklinisk, fordi legen da skal registrere
prosedyrekode for infusjon. Figur 19-13 viser hvor stor
andel av pasientene som mottok antineoplastisk
behandling de siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død,
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Figur 19-15: Kostnader (DRG-basert)
lymfekreftbehandling siste leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er justert
for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
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19.3.3 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes lymfekreft.
Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for lymfekreft
hos allmennlege eller i sykehuspoliklinikk, får utført
billeddiagnostikk (røntgenundersøkelser, CT, MR, PETCT, ultralydundersøkelser, mv). Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra de regionale
helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billed-diagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
faktiske kostnader var 3,7 milliarder kroner. Dessverre
finnes det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet
ikke hvor mye av kostnadene som gjaldt lymfekreft. Vi

tok derfor utgangspunkt i andelen av de 9,03
millioner behandlingsepisoder (innleggelser,
dagbehandling, poliklinikk) i somatiske sykehus. Av
disse var ca. 38 000 (0,42%) relatert til lymfekreft
(jfr. Tabell 19-2). Basert på forutsetninger ovenfor og
at 0,42%-andelen er representativ, blir de
lymfekreftrelaterte kostnadene for poliklinisk billeddiagnostikk ca. 15,39 millioner kroner i 2015.
I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at de
lymfekreftrelaterte kostnader utgjør 0,42 prosent av
totalen, er disse 23,52 millioner kroner.
Andre kostnader i somatiske sykehus
En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Lymfekreftpasientenes
andel av disse kostnadene anslås til 106 millioner
kroner i 2014. Dette omfatter blant annet kostnader til
ambulansetjenester, pasienttransport, forskning og
utvikling, kjøp av tjenester fra private leverandører,
RHF-administrasjon og større investeringer
(kapitalkostnader).
For å estimere lymfekreftpasientenes andel av disse
kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.
19.3.4 Kostnader til legemidler utlevert fra apotek
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister
(Reseptregisteret) inneholder data for alle
utleveringer av medikamenter fra apotek til pasient.
For kreftpasienter skjer en betydelig del av
legemiddelbruken i sykehus og finansiert av sykehus.
Disse kostnadene fanges ikke opp i Reseptregisteret,
men inngår i spesialisthelsetjenestens kostnader. I våre
analyser av apotekutleverte legemidler har vi
inkludert følgende:
•
•
•
•
•

Kvalmestillende legemidler
Smertestillende legemidler
Beroligende legemidler mv
Sovemedisiner
Antineoplastiske legemidler

Kostnadene knyttet til medikamenter utlevert fra
apotek til pasienter med diagnosen lymfekreft er
presentert i Figur 19-16. Figuren inkluderer kostnaden
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til alle legemidler i perioden 2009-2014 også før
diagnose og uavhengig av refusjonskode.
Figur 19-16: Kostnader til legemidler ved lymfekreft
(kreftlegemidler, smertestillende, mv) utlevert fra
apotek, 2009 – 2014, millioner kroner (løpende
priser AUP ekskl. mva)
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En rekke ulike kreftlegemidler (ATC-gruppe L) brukes i
behandlingen av lymfekreft. Utviklingen i antall unike
kreftlegemidler utlevert til pasienter med lymfekreft er
presentert i Figur 19-18.
Figur 19-18: Antall unike kreftlegemidler utlevert
fordelt etter år, 2009-2014
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Det er i dag, som tidligere, flere menn enn kvinner
med diagnosen lymfekreft. Ser vi på medikamentbruk
henter også mannlige lymfekreftpasienter
medikamenter til en betydelig høyere kostnad enn
kvinnelige (Tabell 10-5). Eksempelvis var
medikamentkostnadene 3,38 millioner for menn og
1,26 millioner for kvinner i 2013.
Tabell 19-5: Kostnader til legemidler ved lymfekreft
utlevert fra apotek, fordelt etter kjønn, 2009 – 2014
(løpende priser AUP ekskl. mva)

Tabell 19-6: Kostnader for de 10 mest omsatte
kreftlegemidlene ved lymfekreft utlevert fra apotek
(2009 – 2014)*

L03AA13

pegfilgrastim

Kostnad (AUP
ekskl. mva)
9 589 477

L01XX25

bexarotene

5 855 988

238

L01AA07

trofosfamide

850 709

394

L03AA02

783 201

152

661 994

152

490 919

1018

ATC-kode

Legemiddel

Antall uttak
1158

År

Menn

Kvinner

L01AA02

filgrastim
interferon
alfa-2a
chlorambucil

2009
2010
2011
2012
2013
2014

2 841 578

1 452 362

L04AX04

lenalidomide

426 230

10

2 471 849

2 041 220

L01XC02

rituximab

336 901

28

2 267 362

1 512 849

L01CB01

211 921

161

2 327 778

1 185 810

etoposide
interferon
alfa-2b

190 086

83

2 703 598

1 005 664

2 266 743

1 231 115

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Kreftlegemidler
Kostnadene knyttet til undergruppen kreftlegemidler
er presentert i Figur 19-17. En liste over de definerte
kreftlegemidlene i ATC-gruppe L er presentert i Tabell
24-1 i Vedlegg 3. Det presiseres at legemidler gitt i
sykehus ikke er inkludert i våre reseptregisterdata
med mindre legemiddelet ble utlevert på H-resept.
Figur 19-17: Kostnader kreftlegemidler (ATC-gruppe
L) ved lymfekreft utlevert på apotek, 2009-2014,
millioner kroner (løpende priser AUP ekskl. mva)
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

L03AB04

L03AB05

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics. *Merknad:
Da en liten andel av pasientene har flere kreftdiagnoser, kan
enkelte legemidler ovenfor være knyttet til behandling av annen
kreftform.

Tabell 19-6 viser kostnader av de ti mest omsatte
kreftlegemidlene pasienter med diagnosen lymfekreft
hentet på apotek i perioden 2009 til 2014. Tabellen
viser også antall utlevering per kreftlegemiddel.
Sovemedisiner, angstdempende legemidler og
smertestillende
Kreft er en stor belastning for pasient og pårørende.
Pasienter med kreft kan ha mye smerter, og alle kan
ha angst og søvnvansker. Et mål på sykdomsbyrden er
derfor hvor mange og i hvilken grad pasientene
brukte legemidler for angst og søvnvansker. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at pasientene kan ha
fått utlevert noe av medikamentene før de fikk
lymfekreftdiagnosen.
De fleste pasientene i datasettet fikk utlevert
smertestillende legemidler (ATC-gruppe N02).
Paracetamol (ATC-kode N02BE01) var medikamentet
i denne gruppen som ble utlevert flest ganger i 2014
(390). Av angstdempende legemidler hadde
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oxazepam (ATC-kode N05BA04) flest utleveringer
(264), mens for sovemedisiner ble zopiclone (ATCkode N05CF01) utlevert 482 ganger i 2014. En
oversikt over andelen av pasientene med diagnosen
lymfekreft som fikk utlevert minst ett legemiddel
innenfor de ulike gruppene i 2014 er presentert i
Figur 19-19. Av figuren ser vi at andelen
lymfekreftpasienter som fikk utlevert disse
medikamentene var omtrent den samme som for
kreftpasienter generelt.
Figur 19-19: Andel av lymfekreftpasienter som i
2014 fikk utlevert angstdempende legemiddel,
sovemedisin eller smertestillende legemiddel og
tilsvarende andel for kreftpasienter generelt

27% 28%

Angstdempende
legemidler

44% 41%

Sovemedisiner

Lymfekreftpasienter

57% 64%

Smertestillende

19.4 Oppsummering av
helsetjenestekostnader
De totale kostnadene i helsetjenesten knyttet til
behandling av pasienter med lymfekreft er estimert til
664 millioner kroner. Pleie- og omsorgskostnader er
ikke inkludert her da diagnosespesifikk statistikk
mangler. Den største andelen av kostnadene oppstår i
spesialisthelsetjenesten, som i 2014 stod for 99
prosent av de totale helsetjenestekostnadene for
lymfekreft.
En oppsummering av helsetjenestekostnadene for
lymfekreftpasienter er presentert i Tabell 19-7.
Sammenlignes lymfekreft med andre kreftformer ser
man at lymfekreft var kreftformen med lavest
kostnader i primærlegetjenesten, mens kostnadene i
spesialisthelsetjenesten var høyere enn flere andre
kreftformer (Figur 19-20).

Kreftpasienter

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics
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Tabell 19-7: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved lymfekreft, 2014
Kostnad (NOK)

Andel

Primærlegetjenesten

440 000

0%

Privatpraktiserende spesialister

270 000

0%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

515 000 000

78 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

15 391 000

2%

Laboratorietjenester

23 518 000

4%

Legemiddelbruk utenfor sykehus

3 500 000

1%

Andre kostnader i somatiske sykehus

105 600 000

16 %

Sum

663 719 000

100 %

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 19-20: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
millioner kroner
Primærlegetjenesten (fastlege + legevakt)
Prostatakreft

99,3

Brystkreft

64,6

Tykk- og endetarmkreft

57,2

Spesialisthelsetjenesten
Tykk- og endetarmkreft

1 939

Brystkreft

1 505

Lungekreft

Føflekkreft

37,4

Prostatakreft

Lungekreft

35,9

Leukemi

1 239
1 089
988

Leukemi

12,8

Lymfekreft

660

Bukspyttkjertelkreft

10,9

Urinveiskreft

Urinveiskreft

10,4

Bukspyttkjertelkreft

370

Nyrekreft

10,3

Munnhule-/svelgkreft

312

504

Livmorhalskreft

4,7

Føflekkreft

259

Munnhule-/svelgkreft

1,0

Nyrekreft

247

Lymfekreft

0,4

Livmorhalskreft

204

Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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20. Leukemi: Pasienter og helsetjenestekostnader
I 2014 fikk 1 002 pasienter i Norge diagnosen
leukemi (ICD10 C91-C95 + D45-D47). Samme år
var 7 528 pasienter med denne diagnosen i live.
De totale helsetjenestekostnadene (unntatt pleie
og omsorg) for pasienter med leukemi var i
2014 ca. 1 112 millioner kroner. Av disse
utgjorde kostnader i somatiske sykehus 89
prosent.
En oversikt over antall pasienter registrert med
leukemidiagnose i de ulike registrene er presentert i
Tabell 20-1.

overlevelse) som var 59,8 prosent blant menn og 63,2
prosent blant kvinner i perioden 2010-2014. I 2014
døde 210 menn og 170 kvinner av leukemi. Ved
utgangen av 2014 var 7 528 pasienter som hadde
fått en leukemidiagnose, i live. Utviklingen i insidens,
dødelighet (døde per 100 000 innbyggere per år) og
5-års relativ overlevelse for pasienter med leukemi
(ICD10 C91-C95 + D45-D47) er illustrert i Figur 20-1
(menn) og Figur 20-2 (kvinner).
Figur 20-1: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved leukemi (ICD10 C91-C95 +
D45-D47)

Tabell 20-1: Antall leukemipasienter registrert i ulike
helseregistre i 2014
Dataregister Pasienter
Nye krefttilfeller (insidens)

Kreftregisteret

1 002

Antall i live (punktprevalens
per 31.12.14)

Kreftregisteret

7 528

HELFO/
KUHR-registeret

2 723

Antall* kreftpasienter i
Norsk
kontakt med somatiske sykehus pasientregister

7 506

Antall* kreftpasienter i
kontakt med
primærlegetjenesten/
avtalespesialist

Antall* kreftpasienter med
utlevering av et eller flere
kreftlegemidler

Reseptregisteret

2 804

Kilde: Cancer in Norway 2014

Figur 20-2: Utvikling i insidens, dødelighet og 5-års
relative overlevelse ved leukemi (ICD10 C91-C95 +
D45-D47)

Datakilde: Kreftregisteret, HELFO, NPR og Reseptregisteret,
Analyse Oslo Economics. *Periodeprevalens: Antall pasienter
som hadde en leukemidiagnose og var i kontakt med
helsetjenesten i løpet av 2014

Dataene fra KUHR-registeret, Norsk pasientregister
og Reseptregisteret inkluderer alle kontakter
(legebesøk, behandlingsepisoder eller
legemiddeluttak) som er kreftrelaterte (ICD10 eller
ICPC-koder innen kreft som hoved- eller bidiagnose).
Pasientene er tildelt diagnose basert på hvilken
diagnosekode en pasient opptrer hyppigst med. For
en nærmere beskrivelse av hvordan diagnosene er
tildelt se detaljert beskrivelse i Vedlegg 2.

20.1 Leukemi i Norge

Kilde: Cancer in Norway 2014

I 2014 ble det diagnostisert 545 nye tilfeller av
leukemi (ICD10 C91-C95 + D45-D47) hos menn og
457 hos kvinner (Cancer in Norway 2014). Andelen
som var i live etter 5 år (såkalt 5-års relativ
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Figur 20-4: Leukemipasienter fordelt etter antall
behandlingsepisoder, somatisk
spesialisthelsetjeneste 2009 - 2014

20.2 Leukemipasienter i
spesialisthelsetjenesten
I dette delkapittelet presenterer vi data fra Norsk
Pasientregister (NPR) for antall pasienter, der kjønn og
alder og kontakter med somatiske sykehus for
pasienter med leukemi står sentralt.

7697

20.2.1 Leukemipasienter i kontakt med somatiske
sykehus
I perioden 2009-2014 var i alt 15 305 pasienter med
diagnosen leukemi i kontakt med somatiske sykehus i
Norge. Antallet varierte fra 5 735 til 7 506 i de
enkelte år (Figur 20-3).
Figur 20-3: Antall leukemipasienter i kontakt med
somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt etter år,
2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Totalt inneholder datasettet fra NPR informasjon om
246 102 kontakter (behandlingsepisoder) i perioden
2009-2014 for pasienter med leukemi (Tabell 20-2).
Antall polikliniske konsultasjoner økte med 35 prosent i
perioden.
Tabell 20-2: Antall behandlingsepisoder i somatisk
spesialisthelsetjeneste fordelt etter omsorgstype og
år, 2009-2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poliklinisk
konsultasjon
27 657
29 417
31 834
34 457
35 883
37 330

DagInnlagt døgn
behandling
1 975
6 055
1 870
6 219
1 596
6 274
1 859
6 707
1 800
7 061
1 312
6 796

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt hadde pasientene 16,1 behandlingsepisoder (median = 5) i perioden 2009 – 2014. For
alle kreftpasienter (uavhengig av type kreft) var til
sammenligning gjennomsnittet 15,5 (median = 6).
Gjennomsnittlig antall kontakter per pasient per år i
primær- og spesialisthelsetjenesten varierte noe
mellom helseregionene (Figur 20-5).
Figur 20-5: Gjennomsnittlig antall kontakter med
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten per
pasient per år, fordelt etter helseregion, 2009-2014
7,7
5,1

6,7

5,9

5,4

5,4 5,6

4,4

Helse Midt Helse Nord
Primærlegetjenesten

Helse SørØst

Helse Vest

Spesialisthelsetjenesten

Datakilde: NPR og HELFO, Analyse Oslo Economics

Av pasienter med leukemi var mange i kontakt med
spesialisthelsetjenesten 1 til 5 ganger (7 697
pasienter). Av de 15 305 pasientene i datasettet var
om lag 8 prosent i kontakt med spesialisthelsetjenesten
mer enn 50 ganger (Figur 20-4).

Antall pasienter som var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten for leukemi, økte noe for menn
og kvinner i perioden 2009 til 2014 (Figur 20-6).
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Antall pasienter

Figur 20-6: Antall leukemipasienter behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter kjønn,
2009 - 2014

3051

2902

2684

3173

3070

3317

4081

3853

3711

3594

3327

Figur 20-7: Pasienter med leukemi behandlet i
somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt etter alder,
2009 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Den største andelen (23%) av pasientene var i
aldersgruppen 70-79 år, og 83 prosent var 40-89 år.
To pasienter var 100 år eller eldre, mens 1 361
pasienter var yngre enn 30 år.

Helse Sør-Øst var helseregionen som behandlet flest
leukemipasienter. Samtlige helseregioner har hatt
vekst i antall behandlingsepisoder de siste årene,
også dersom det justeres for antall innbyggere (Figur
20-8).
Figur 20-8: Antall behandlingsepisoder i somatisk spesialisthelsetjeneste for leukemi fordelt etter
helseregion, 2009 – 2014, tall i 1000
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

20.3 Kostnader for helsetjenesten i
forbindelse med leukemi
Med utgangspunktet i en rekke registre har vi
beregnet helsetjenestekostnader i forbindelse med
leukemi. I det følgende vil vi presentere kostnader
basert på følgende registre:
•
•

•

HELFOs KUHR-register (primærlegetjenesten og
privatpraktiserende spesialister)
Norsk Pasientregister (NPR)
(spesialisthelsetjenesten inklusiv legemidler brukt i
sykehus)
Reseptregistret (legemidler utlevert fra apotek)

Kostnadene i somatiske sykehus er beregnet med
utgangspunkt i DRG-vektene, som igjen tar
utgangspunkt i faktiske data fra sykehusenes
regnskap. Kostnadene inkluderer alle driftskostnadene
i sykehusene, ekskludert kapitalkostnader. I tillegg til
direkte kostnader ved diagnostikk og behandling,
inkluderes også kostnader ved IT, administrasjon og
andre indirekte kostnader. For en nærmere beskrivelse
av kostnadsberegninger og diagnoserelaterte
grupper (DRG) se Vedlegg 1.
En betydelig del av legemiddelkostnadene i Norge er
knyttet til legemidler brukt i sykehus. Disse kostnadene
er inkludert i dataene fra Norsk pasientregister, mens
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler
utlevert fra apotek.

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
164

For kostnader som ikke er registret i helseregistrene,
har vi utarbeidet anslag for øvrige kreftrelaterte
kostnader basert på regnskapsdata fra
helseforetakene (SAMDATA) og Helseregnskapet fra
SSB (jfr. kapittel 4).
20.3.1 Kostnader i primærlegetjenesten
Registerdata gir informasjon om refusjonene
allmennlegene mottar og egenandelene pasientene
betaler. Disse kostnadene beregnes med utgangspunkt
i registerdata fra HELFO. I tillegg finansieres fastleger
og legevaktsleger gjennom tilskudd fra kommuner.
Data fra HELFO gir oss derfor kun informasjon om en
andel av kostnadene i primærlegetjenesten. Vi
benytter regnskapsdata til å anslå tilskudd og øvrige
kostnader i primærlegetjenesten på tilsvarende måte
som Helsedirektoratet (2015). Refusjoner og
egenbetaling anslås å utgjøre i underkant av 30
prosent av de totale kostnadene i
allmennlegetjenesten.
Refusjoner og egenandeler
Totalt mottok leger i primærlegetjenesten (fastleger
og legevaktleger) refusjon fra HELFO for 2 850
pasienter med leukemi i 2015. Den samlede
refusjonen for disse pasientene var 3,4 millioner
kroner. I tillegg betalte pasientene omtrent 0,8
millioner kroner i egenandeler. Utviklingen i
kostnadene (refusjon + egenbetaling) for perioden
2009 til 2015 er vist i Figur 20-9.
Figur 20-9: Refusjoner og egenandeler ved
leukemibehandling hos primærleger (fastleger og
legevakt) fordelt etter år, 2009-2015, millioner
kroner
4,22

2,41

2009

2,65

2,85

3,22

3,51

3,73

Tabell 20-3: Kostnader ved leukemibehandling i
primærlegetjenesten 2015, fordelt etter egenbetaling
og refusjon
Egenbetaling

Refusjon

793 581

3 427 475

278
191

1 202
621

50
-

215
98

Totale kostnader
Per pasient:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad
Per kontakt:
Gjennomsnittskostnad
Median kostnad

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

Tilskudd og andre kostnader
Tilskudd og andre kostnader for pasienter med
leukemi er beregnet til 10,3 millioner kroner i 2015.
Dette estimatet er beregnet med utgangspunkt i at
refusjoner og egenandeler kun dekker 29 prosent av
de samlede kostnadene i primærlegetjenesten (jfr.
Helsedirektoratet (2015)). Det er verdt å legge merke
til at det er forbundet betydelig usikkerhet til dette
estimatet, blant annet fordi det er vanskelig å anslå
hvilken andel av kostnadene som kommer i tillegg til
refusjon/egenandel som er knyttet til pasienter med
leukemi.
20.3.2 Kreftkostnader i spesialisthelsetjenesten
Kostnadene knyttet til leukemi i spesialisthelsetjenesten
inkluderer både behandling hos privatpraktiserende
spesialister og behandling i somatiske sykehus.
Privatpraktiserende spesialister
Basert på data fra HELFO har vi beregnet kostnaden
knyttet til kontakter relatert til leukemi med
privatpraktiserende spesialister. Utviklingen i
kostnadene knyttet til behandling hos de som mottar
refusjon fra HELFO er vist i Figur 20-10.
Figur 20-10: Kostnader (refusjoner og egenandeler)
ved leukemibehandling privatpraktiserende
spesialister som mottar refusjon fra HELFO, 20092015, millioner kroner
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Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

I gjennomsnitt betalte hver leukemipasient 278 kroner
(median = 191) i egenandel i forbindelse med
fastlegebesøk, mens HELFO i gjennomsnitt betalte
1 202 kroner (median = 621) til legene for
leukemipasienter i 2015. Nøkkeltall for kostnadene i
primærlegetjenesten i 2015 er presentert i Tabell
20-3.

2009
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0,18

0,17

2011

2012

0,19

0,19

0,19
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2014
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Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics
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I tillegg til refusjoner og egenandeler mottar de
privatpraktiserende spesialistene tilskudd fra RHF. Det
anslås at kostnadene knyttet til tilskuddene som er
relatert til pasienter med leukemi utgjør ca. 130 000
kroner i 2015. Dette bygger på en forutsetning om at
refusjoner og egenandeler utgjør om lag 60 prosent
av samlede finansiering (Helsedirektoratet 2015).

endringer i finansieringsordningen for stråleterapi.
Inntil 2010 ble poliklinisk stråleterapi finansiert av
HELFO på linje med polikliniske lab- og
røntgentjenester. I 2011 ble finansieringen flyttet til
ISF/DRG-systemet, og kostnadsvektene i DRGsystemet satt med utgangspunkt i at de tidligere
HELFO-takstene reflekterte de faktiske kostnadene. I
løpet av 2011 gjorde man beregning av de faktiske
kostnadene ved stråleterapi og fant at disse var langt
lavere enn takstene skulle tilsi. Kostnadsvektene i DRGsystemet ble derfor justert ned for å reflektere de
faktiske kostnadene. Helsedirektoratets
kostnadsanalyser tydet på at sykehusene i 2011
hadde fått ca. 600 millioner kroner mer i DRGrefusjon enn kostnadene skulle tilsi. Dette beløpet ble
fordelt på all annen behandling i somatiske sykehus,
herunder kreftbehandling.

Kostnader i somatiske sykehus
Med utgangspunkt i DRG-systemet har vi beregnet
kostnader for leukemibehandling i somatiske sykehus.
Kostnadene er beregnet på basis av
behandlingsepisodenes DRG-vekt og enhetskostnaden
hvert år i analyseperioden. I tillegg er det tatt hensyn
til pasientens egenandel som i 2014 var 320 kroner
ved polikliniske konsultasjoner (Jfr. FOR-2014-06-24870). I Figur 20-11 er nøkkeltall for DRG-baserte
kostnader for somatiske sykehus for leukemipasienter
presentert. Kostnadene var i underkant av 0,8 milliard
kroner i 2014, noe som utgjorde omtrent 0,6 prosent
av de totale kostnadene i spesialisthelsetjenesten
(SAMDATA 2014).

Av Figur 20-11 ser vi at gjennomsnittskostnaden, både
per pasient og per behandlingsepisode var høyere
enn medianen. Dette indikerer at enkelte
pasienter/behandlingsperioder var forbundet med
særlig høye kostnader.

Det er knyttet betydelig usikkerhet til
kostnadsberegningene for 2011 til 2013 fordi det var
Figur 20-11: Nøkkeltall for kostnader (DRG-basert) i somatisk spesialisthelsetjeneste, løpende priser (NOK),
2010 - 2014
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics. Merk: Omlegging av finansieringsansvar og justering av DRG-poeng har hatt konsekvenser
for beregning av kostnadene i årene 2011 til 2013.
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Gjennomsnittskostnaden fordelt etter kjønn er
presentert i Figur 20-12. Gjennomsnittskostnaden for
menn var i perioden 2010-2014 noe høyere enn for
kvinner. Som ved beregning av totale kostnader har
omlegging av finansieringsansvar og justering av
DRG-poeng hatt konsekvenser for beregning av
kostnadene i årene 2011 til 2013.

prosent i åttende uke før død. 12 måneder før død
fikk 3,5 prosent denne typen behandling.
Figur 20-13: Prosentandel* av leukemipasienter
som blir behandlet med intravenøs antineoplastisk
behandling i tiden før død, 2009-2014

Figur 20-12: Gjennomsnittskostnad (DRG-basert)
per pasient per år fordelt etter kjønn, 2010 – 2014,
1000-kroner
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics *Andel av pasienter
som er registret som døde og har mottatt kjemoterapi i perioden
2009-2014
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Kostnader i spesialisthelsetjenesten mot slutten av
pasientenes livsløp

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Bruk av anti-neoplastisk behandling i
spesialisthelsetjenesten
Norsk pasientregister inneholder informasjon («kurID») om kjemoterapi-kurer pasientene mottar i
sykehus. I Tabell 20-4 er de ti vanligste kurene for
pasienter med leukemi presentert. Registrering av kurID er ikke obligatorisk, og registreringen er trolig ikke
komplett.
Tabell 20-4: De ti vanligste kurene, antall kurer
2009-2014
Kur
VIDAZA
Rituximab
Bendamustin-rituximab
Bendamustine (Ribomustin)
Vinkristin
Bortezomid/ Dexametason 2 dager
Methotreksat intrathekalt 12mg
Cladribin-kur (LCH-S-98, terapiresistent LCH)
CAMPATH-1H, subcutan
Rituximab-Fludara-Cyklofosfamid d.1

Antall
2713
690
475
446
239
211
182
144
130
129

Med utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister
har vi beregnet kostnadene i somatiske sykehus for
pasienters siste tre leveår (Figur 20-14). En betydelig
andel av kostnadene kommer de siste ukene av
pasientens liv (Figur 20-15). I beregningen er det
justert for at en del pasienter ikke lever så lenge som
tre år fra diagnosen er stillet.
Figur 20-14: Kostnader (DRG-basert) per måned ved
leukemibehandling siste 3 leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser, (NOK) per pasient per måned. Tallene er
justert for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død.
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Norsk pasientregister fanger opp informasjon om
antineoplastisk behandling («kjemoterapi») gjennom
DRG-systemet dersom behandlingsepisoden er
poliklinikk fordi legen skal registrere prosedyrekode
for infusjon. Figur 20-13 viser hvor stor andel av
pasientene som mottok antineoplastisk behandling de
siste 12, 9, 6 og 3 månedene før død, og siste 8
ukene før død. Mens 0,05 prosent fikk kjemoterapi
siste leveuke, økte andelen uke for uke opp til 0,9
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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Figur 20-15: Kostnader (DRG-basert)
leukemibehandling siste leveår for pasienter med
registret dødsfall i perioden 2012-2014, løpende
priser (NOK) per pasient per uke. Tallene er justert
for hvor lenge pasienten var i kontakt med
spesialisthelsetjenesten før død
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Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

20.3.3 Spesialisthelsetjenestekostnader som ikke
inngår i DRG-vektene
I det følgende vil vi gjøre anslag for
spesialisthelsetjenestekostnader som ikke er inkludert i
dataene fra NPR. For disse kostnadene har vi primært
benyttet en «top-down»-tilnærming hvor vi har tatt
utgangspunkt i en totalkostnad, og deretter forsøkt å
estimere hvilken andel som kan anordnes leukemi.
Kostnader for poliklinisk billed-diagnostikk og
laboratorieundersøkelser
Pasienter som utredes eller behandles for leukemi hos
allmennlege eller i sykehuspoliklinikk, får utført
billeddiagnostikk (røntgenundersøkelser, CT, MR, PETCT, ultralydundersøkelser, mv). Det blir også utført
patologisk-anatomiske undersøkelser, biokjemiske
analyser, mv. Disse undersøkelsene gjøres både i
offentlige sykehuslaboratorier og røntgenavdelinger
og i private laboratorier og institutter. Både de
offentlige og private tjenesteyterne får refusjoner fra
HELFO, og pasientene betaler egenandeler for billeddiagnostikk. De øvrige kostnader dekkes av
sykehusenes grunnbevilgninger, mens de private
tjenesteyterne får tilskudd fra de regionale
helseforetak etter spesielle avtaler.
Finansieringsmodellen legger til grunn at refusjonene
og egenandelene (for billed-diagnostikk) dekker 40
prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnader.
I 2015 utbetalte HELFO 788 millioner kroner til
offentlige og private billed-diagnostikk-laboratorier
for i alt 3,1 millioner undersøkelser. De estimerte
kostnader var 3,7 milliarder kroner. Dessverre finnes
det ikke diagnosespesifikk statistikk, og vi vet ikke
hvor mye av kostnadene som gjaldt leukemi. Vi tok

derfor utgangspunkt i andelen av de 9,03 millioner
behandlingsepisoder (innleggelser, dagbehandling,
poliklinikk) i somatiske sykehus. Av disse var ca. 45
000 (0,50%) relatert til leukemi (jfr. Tabell 20-2).
Basert på forutsetninger ovenfor og at 0,50%andelen er representativ, blir de leukemirelaterte
kostnadene for poliklinisk billed-diagnostikk ca. 18,37
millioner kroner i 2015.
I samme år betalte HELFO ut i alt 517 millioner kroner
til private laboratorier for ulike laboratorietjenester
(biokjemiske analyser mv), mens refusjonene beløp seg
til 1 737 millioner for de offentlige, til sammen 2,3
milliarder kroner. I tråd med finansieringsmodellen
antar vi at dette beløpet utgjør 40 prosent av de
totale samfunnsøkonomiske kostnader som derved blir
5,6 milliarder kroner. Dersom vi antar at de
leukemirelaterte kostnader utgjør 0,50 prosent av
totalen, er disse 28,07 millioner kroner.
Andre kostnader i somatiske sykehus
En rekke andre kostnader i spesialisthelsetjenesten er
ikke inkludert i DRG-vektene. Leukemipasientenes
andel av disse kostnadene anslås til 160 millioner
kroner i 2014. Dette omfatter blant annet kostnader til
ambulansetjenester, pasienttransport, forskning og
utvikling, kjøp av tjenester fra private leverandører,
RHF-administrasjon og større investeringer
(kapitalkostnader).
For å estimere leukemipasientenes andel av disse
kostnadene har vi tatt utgangspunkt i disse
pasientenes andel av DRG-baserte kostnader
(sammenlignet med alle kreftformer), SSBs
Helseregnskap og SAMDATA. Til tross for usikkerheten
i anslagene vurderes det som mer dekkende å
inkludere en andel av kostnadene enn å ikke
synliggjøre denne ressursbruken.
20.3.4 Kostnader til legemidler utlevert fra apotek
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister
(Reseptregisteret) inneholder data for alle
utleveringer av medikamenter fra apotek til pasient.
For kreftpasienter skjer en betydelig del av
legemiddelbruken i sykehus og finansiert av sykehus.
Disse kostnadene fanges ikke opp i Reseptregisteret,
men inngår i spesialisthelsetjenestens kostnader. I våre
analyser av apotekutleverte legemidler har vi
inkludert følgende:
•
•
•
•
•

Kvalmestillende legemidler
Smertestillende legemidler
Beroligende legemidler mv
Sovemedisiner
Antineoplastiske legemidler

Kostnadene knyttet til medikamenter utlevert fra
apotek til pasienter med diagnosen leukemi er
presentert i Figur 20-16. Figuren inkluderer kostnaden
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til alle legemidler i perioden 2009-2014 også før
diagnose og uavhengig av refusjonskode.
Figur 20-16: Kostnader til legemidler ved leukemi
(kreftlegemidler, smertestillende, mv) utlevert fra
apotek, 2009 – 2014, millioner kroner (løpende
priser AUP ekskl. mva)
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En rekke ulike kreftlegemidler (ATC-gruppe L) brukes i
behandlingen av leukemi. Utviklingen i antall unike
kreftlegemidler utlevert til pasienter med leukemi er
presentert i Figur 20-18.
Figur 20-18: Antall unike kreftlegemidler utlevert
fordelt etter år, 2009-2014
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Det er i dag, som tidligere, flere menn enn kvinner
med diagnosen leukemi. Ser vi på medikamentbruk
henter også mannlige leukemipasienter medikamenter
til en betydelig høyere kostnad enn kvinnelige (Tabell
20-5). Eksempelvis var medikamentkostnadene 51,3
millioner for menn og 42,2 millioner for kvinner i
2011.

Tabell 20-6 viser kostnader av de ti mest omsatte
kreftlegemidlene pasienter med diagnosen leukemi
hentet på apotek i perioden 2009 til 2014. Tabellen
viser også antall utlevering per kreftlegemiddel.

Tabell 20-5: Kostnader til legemidler ved leukemi
utlevert fra apotek, fordelt etter kjønn, 2009 – 2014
(løpende priser AUP ekskl. mva)
År

Menn

Kvinner

2009
2010
2011
2012
2013
2014

34 899 629

27 730 918

38 994 074

32 182 358

41 017 178

33 740 067

44 447 930

36 027 056

55 090 848

40 217 600

64 030 688

46 980 563

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Kreftlegemidler
Kostnadene knyttet til undergruppen kreftlegemidler
er presentert i Figur 20-17. En liste over de definerte
kreftlegemidlene i ATC-gruppe L er presentert i Tabell
24-1 i Vedlegg 3. Det presiseres at legemidler gitt i
sykehus ikke er inkludert i våre reseptregisterdata
med mindre legemiddelet ble utlevert på H-resept.
Figur 20-17: Kostnader kreftlegemidler (ATC-gruppe
L) ved leukemi utlevert på apotek, 2009-2014,
millioner kroner (løpende priser AUP ekskl. mva)
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Tabell 20-6: Kostnader for de 10 mest omsatte
kreftlegemidlene ved leukemi utlevert fra apotek
(2009 – 2014)*
ATC-kode
L01XE01
L01XE08
L01XE06
L01XE18
L01XX05
L01BB05
L01BB02
L03AA13
L03AA02
L03AB05

Kostnad (AUP
ekskl. mva)
Imatinib
303 452 954
Nilotinib
63 300 877
Dasatinib
35 658 816
Ruxolitinib
27 342 899
Hydroxycarbamide 19 129 144
Fludarabine
9 918 836
Mercaptopurine
4 298 258
Pegfilgrastim
3 014 338
Filgrastim
2 284 530
Interferon alfa-2b
1 527 478
Legemiddel

Antall
uttak
7867
1569
811
696
22576
1691
4824
356
549
452

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics. *Merknad:
Da en liten andel av pasientene har flere kreftdiagnoser, kan
enkelte legemidler ovenfor være knyttet til behandling av annen
kreftform.

Sovemedisiner, angstdempende legemidler og
smertestillende
Kreft er en stor belastning for pasient og pårørende.
Pasienter med kreft kan ha mye smerter, og alle kan
ha angst og søvnvansker. Et mål på sykdomsbyrden er
derfor hvor mange og i hvilken grad pasientene
brukte legemidler for angst og søvnvansker. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at pasientene kan ha
fått utlevert noe av medikamentene før de fikk
leukemidiagnosen.
De fleste pasientene i datasettet fikk utlevert
smertestillende legemidler (ATC-gruppe N02).
Paracetamol (ATC-kode N02BE01) var medikamentet
i denne gruppen som ble utlevert flest ganger i 2014
(3004). Av angstdempende legemidler hadde
oxazepam (ATC-kode N05BA04) flest utleveringer
(1341), mens for sovemedisiner ble zopiclone (ATCkode N05CF01) utlevert 2 926 ganger i 2014.
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Av Figur 20-19 ser vi at leukemipasienter fikk utlevert
mindre av disse medikamentene enn kreftpasienter
generelt.

20.4 Oppsummering av
helsetjenestekostnader

Figur 20-19: Andel av leukemipasienter som i 2014
fikk utlevert angstdempende legemiddel,
sovemedisin eller smertestillende legemiddel og
tilsvarende andel for kreftpasienter generelt

Kostnadene knyttet til å behandle pasienter med
leukemi i Norge omfatter en betydelig del av de
kreftrelaterte kostnadene i helsetjenesten. De totale
kostnadene i helsetjenesten knyttet til behandling av
disse pasientene er estimert til 970 millioner kroner.
Pleie- og omsorgskostnader er ikke inkludert her da
diagnosespesifikk statistikk mangler. Den største
andelen av kostnadene oppstår i
spesialisthelsetjenesten, som i 2014 stod for 81
prosent av de totale helsetjenestekostnadene for
leukemi. Kostnadene til privatpraktiserende
spesialister var kun 130 000 kroner, mens
legemiddelbruk utenfor sykehus utgjorde til sammen
139 millioner kroner for disse pasientene.
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Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Tabell 20-7. Sammenlignes leukemi med andre
kreftformer ser man at leukemi er den femte dyreste
kreftformen i spesialisthelsetjenesten (Figur 20-20).
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Tabell 20-7: Oppsummering helsetjenestekostnader utenom pleie og omsorgstjenester ved leukemi, 2014
Kostnad (NOK)

Andel

12 800 000

1%

Privatpraktiserende spesialister

320 000

0%

Somatiske sykehus (DRG-basert)

781 000 000

70 %

Poliklinisk billed-diagnostikk

18 372 000

2%

Laboratorietjenester

28 074 000

3%

Legemiddelbruk utenfor sykehus

111 000 000

10 %

Andre kostnader i somatiske sykehus

160 000 000

14 %

Sum

1 111 566 000

100 %

Primærlegetjenesten

Datakilde: HELFO, NPR og Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

Figur 20-20: Kostnader i primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike kreftformer, 2014,
millioner kroner
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Datakilde: HELFO og NPR, Analyse Oslo Economics
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Del 3 – Statistikkgrunnlag og vedlegg
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21. Oppsummering statistikkgrunnlag
I dette kapittelet vil vi presentere en ulike typer
statistikk basert på registerdata. Hovedfokus vil
være på pasienter, kontakter, kjønn, alder,
geografi og kostnader. Inndelingen i
kreftformer tar utgangspunkt i samme
inndeling som er brukt i Cancer in Norway 2014
der dette lar seg gjøre.

21.1 Kontakter i primærlegetjenesten
Basert på data fra KUHR-registeret (HELFO) har vi talt
opp antall fastlegekonsultasjoner. Disse er igjen
fordelt på diagnose og helseregion. Fordi det i
primærlegetjenesten brukes ICPC-koder og ikke
ICD10-koder avviker inndelingen i diagnoser fra
inndelingen som er brukt i Cancer in Norway 2014.

Tabell 21-1: Antall kontakter i primærlegetjenesten per diagnose fordelt etter helseregion, 2015
ICPC-kode

Diagnose

Helseregion
Helse Midt

Helse Nord

Helse Vest

Helse Sør-Øst

B72

Hodgins sykdom/lymfom

2626

1794

3542

11156

B73

Leukemi

1945

1065

2846

10007

B74

Ondartet svulst i blod/lymfesystemet IKA

2537

1758

3602

9904

D74

Ondartet svulst i magesekk

959

667

1440

3192

D75

Ondartet svulst i tykktarm/endetarm

9972

5394

14778

41174

D76

Ondartet svulst i bukspyttkjertel

1609

828

2435

6886

D77

Ondartet svulst i fordøyelsessystemet IKA

3156

2110

4587

15876

L71

Ondartet svulst i muskel- og skjelettsystemet

758

349

806

2864

N74

Ondartet svulst i nervesystemet

1592

694

1860

6188

R84

Ondartet svulst i bronkie/lunge

5194

3508

8825

24799

R85

Ondartet svulst i luftveiene IKA

651

513

1268

3676

S77

Ondartet svulst i huden

6907

2561

11893

35068

T71

Ondartet svulst i tyreoidea

746

664

616

2213

U75

Ondartet svulst i nyre

2086

620

2312

6604

U76

Ondartet svulst i urinblære

1681

1000

2093

6756

U77

Ondartet svulst i urinveiene IKA

166

68

448

618

X75

Ondartet svulst i livmorhals

577

451

1048

3427

X76

Ondartet svulst i bryst kvinne

11551

5621

13885

48735

X77

Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorgan IKA

2184

987

3570

11991

Y77

Ondartet svulst i prostata

18708

9176

22279

71415

Y78

Ondartet svulst i mannlige kjønnsorgan IKA

628

326

990

3160

Y79

Godartet/uspesifisert svulst i mannlige kjønnsorgan

1009

484

1225

3794

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics
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viser antall pasienter og kontakter fordelt på kjønn og
type kontakt (poliklinikk, dagbehandling og
døgnbehandling) for ulike kreftdiagnoser. Inndelingen
i kreftformer er hentet fra Cancer in Norway 2014.

21.2 Pasienter og kontakter i
somatiske sykehus

Norsk pasientregister inneholder informasjon om alle
kontakter med somatiske sykehus i Norge. Tabell 21-2
Tabell 21-2: Pasienter og kontakter med somatiske sykehus fordelt etter ICD-10, 2014
ICD-10

Beskrivelse

Pasienter 2014

Kontakter 2014

Menn

Kvinner

Poliklinikk

C00

Leppe

95

62

759

63

66

C01-C02

Tunge

293

189

5 699

148

506

C03-C06

Andre deler av munn

227

200

4 134

145

466

C07-C08

Spyttkjertler

117

113

2 444

61

143

C09-C14

Svelg

515

203

7 532

239

828

C15

Spiserør

455

154

5 920

56

1 539

C16

Magesekk

546

331

6 443

81

1 900

C17

Tynntarm

199

174

1 969

14

473

C18

Tykktarm

2 610

2 802

39 834

372

7 518

C19-C20

Endetarm, sigmoideum

2 206

1 464

34 833

223

4 635

C21

Anus

109

267

3 564

15

431

C22

Lever

269

185

2 146

98

1 024

C23-C24

Galleblære, gallegang

98

119

1 432

8

569

C25

Bukspyttkjertel

675

653

11 828

254

3 385

C26

Andre fordøyelsesorganer

80

72

429

167

128

C30-C31

Nese, mellomøre

112

90

2 324

57

263

C32

Strupehode, strupelokk

394

78

3 818

154

563

C33-C34

3 218

3 027

53 314

1 157

11 436

70

83

997

37

212

C38

Lunge, luftrør
Andre indresektoriske
organer
Mediastinum, brysthinne

27

19

257

7

126

C39, C76, C80

Andre og uspesifiserte

207

274

3 082

103

928

C40-C41

Ben

194

155

1 446

29

484

C43

Føflekkreft

1 872

1 921

14 750

1 166

2 063

C44

Andre typer hudkreft

5 542

5 625

27 429

3 662

1 551

C45

Mesoteliom

116

28

1 313

20

346

C47

Autonome nervesystem

62

47

537

77

168

C48-C49

Bløtvev

657

609

6 241

119

1 270

C50

118

15 645

155 028

1 434

8 964

-

409

2 011

29

583

C53

Bryst
Andre kvinnelige
kjønnsdeler
Livmorhals

-

1 245

10 835

164

1 380

C54

Livmorlegeme

-

2 115

8 445

269

1 812

C55

Annet, livmor

-

46

245

13

71

C56

Eggstokk

-

2 061

14 321

246

3 006

C58

-

17

124

-

44

207

-

612

40

174

C61

Morkake
Andre mannlige
kjønnsdeler
Prostata

17 074

-

115 209

568

9 274

C62

Testikkel

2 605

-

5 517

46

945

C64

Nyre ekskl. nyrebekken

1 491

677

6 983

154

2 284

C65

Nyrebekken

151

101

795

12

435

C37, C74-C75

C51-C52, C57

C60, C63

Dagbehandling Døgnbehandling

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
174

C66-C68

Blære, urinleder, urinrør

C69
C70-C72, D32D33
C73

Øye
Sentralnervesystem

5 079

1 686

21 239

509

6 318

236

281

1 892

33

281

1 066

844

15 789

412

3 129

563

1 479

4 464

106

881

246

204

2 812

94

479

Skjoldkjertel
Lymfeknuter i
hode/ansikt/hals
Metastase

C77
C78-C79
C82-C86, C96
C88
C90
C91-C95, D45D47

860

912

8 863

441

3 111

Non-Hodgkin lymfom
Maligne
immunproliferative lidelser
Multippelt myelom

3 370

2 898

37 714

536

6 545

343

282

3 046

61

442

1 094

931

23 755

498

3 029

Leukemi mv

3 720

3 180

33 295

1 043

5 822

8

3

10

-

4

22

6

26

7

27

88

80

204

7

41

17

7

86

4

11

D03

Multiple primære
ondartede
Karsinom in situ
munn/spiserør/magesekk
Karsinom in situ
fordøyelsesorgan
Karsinom in situ
mellomøre/åndedrett
Melanom in situ

171

212

399

226

19

D04

Karsinom in situ hud

139

202

533

56

20

D05

Karsinom in situ bryst

3

875

6 655

168

309

D06

-

3 836

2 555

2 488

261

47

407

662

196

109

D09

Karsinom in situ livmorhals
Karsinom in situ
kjønnsorgan
Karsionom in situ andre

16

27

46

10

14

D46

Myelodysplastisk syndrom

376

248

4 115

272

983

C97
D00
D01
D02

D07

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

pasientregister. Tabell 21-3 viser en oversikt over
kostnadene i somatiske sykehus per pasient og kjønn.

21.3 DRG-baserte kostnader i
somatiske sykehus

I Tabell 21-4 og Tabell 21-5 er kostnadene i
somatiske sykehus for 2014 fordelt etter henholdsvis
helseregion og aldersgruppe.

DRG-baserte kostnader i somatiske sykehus er
beregnet med utgangspunkt i data fra Norsk

Tabell 21-3: DRG-baserte kostnader i somatiske sykehus fordelt etter ICD-10 og år
ICD-10

Beskrivelse

Totale kostnader 2014
(1000 kr)

Kostnader per pasient
2010

2011

2012

2013

2014

Kvinner

Menn

Totalt

C00

Leppe

28 876

32 779

32 408

23 054

49 004

2 833

4 860

7 694

C01-C02

Tunge

134 519

115 967

99 901

125 653

133 904

19 320

45 221

64 542

C03-C06

Andre deler av munn

109 602

117 481

104 843

134 435

130 166

21 623

33 958

55 581

C07-C08

Spyttkjertler

78 631

96 574

66 936

68 087

83 823

7 164

12 115

19 279

C09-C14

Svelg

134 856

158 984

135 385

140 328

127 377

20 369

71 088

91 456

C15

Spiserør

178 102

198 934

189 902

212 199

209 068

26 960

100 363

127 322

C16

Magesekk

165 673

160 365

170 868

182 957

195 773

58 274

113 419

171 693

C17

Tynntarm

108 333

123 391

116 935

113 100

118 899

23 648

20 701

44 349

C18

Tykktarm
Endetarm,
sigmoideum
Anus

154 563

154 127

156 598

172 281

174 922

460 150

486 526

946 676

149 721

146 080

136 565

148 720

159 887

220 381

366 402

586 784

90 382

89 558

87 703

88 580

99 614

27 914

9 541

37 455

Lever
Galleblære,
gallegang

165 901

173 684

199 247

251 737

218 191

38 115

60 944

99 059

196 076

200 462

205 794

232 585

241 758

27 691

24 771

52 461

C19-C20
C21
C22
C23-C24

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
175

C25

175 574

193 650

184 740

217 801

221 478

140 481

153 642

294 123

96 305

80 723

84 378

91 074

68 781

2 668

7 787

10 455

76 834

85 827

85 651

76 218

126 646

8 333

17 250

25 583

100 601

112 560

85 928

124 504

147 587

7 479

62 182

69 661

137 616

152 657

143 425

156 747

155 510

452 108

519 052

971 160

94 359

109 242

103 061

110 566

114 277

9 098

8 387

17 484

89 670

161 778

145 709

145 904

206 651

1 885

7 621

9 506

C39, C76,
C80
C40-C41

Bukspyttkjertel
Andre
fordøyelsesorganer
Nese, mellomøre
Strupehode,
strupelokk
Lunge, luftrør
Andre indresektoriske
organer
Mediastinum,
brysthinne
Andre og
uspesifiserte
Ben

129 924

128 263

134 901

148 767

157 636

46 089

29 734

75 823

120 626

100 586

92 904

115 323

97 998

15 794

18 408

34 201

C43

Føflekkreft

53 954

47 802

41 936

51 082

52 149

87 984

109 817

197 801

C44

Andre typer hudkreft

19 117

17 936

17 227

18 122

18 070

89 609

112 175

201 785

C45

161 834

170 364

169 034

176 818

204 009

5 761

23 616

29 377

137 400

151 149

121 809

156 347

108 812

3 357

8 504

11 861

C48-C49

Mesoteliom
Autonome
nervesystem
Bløtvev

71 975

65 947

72 940

78 288

73 1 34

46 258

46 329

92 587

C50
C51-C52,
C57
C53

Bryst
Andre kvinnelige
kjønnsdeler
Livmorhals

77 148

80 489

67 157

714 59

70 0 06

1 094 410

9 099

1 103 510

77 534

86 860

73 027

81 754

100 805

41 229

-

41 229

84 946

84 592

69 963

84 873

92 194

114 781

-

114 781

C54

Livmorlegeme

58 127

64 040

61 665

68 413

75 879

160 483

-

160 483

C55

Annet, livmor

96 491

100 460

109 440

122 159

116 107

5 341

-

5 341

C56

Eggstokk

102 227

101 628

102 246

111 576

124 211

255 998

-

255 998

C58

Morkake
Andre mannlige
kjønnsdeler
Prostata

123 526

157 563

212 718

97 020

87 725

1 491

-

1 491

46 615

46 312

41 664

50 318

52 134

-

10 792

10 792

58 704

60 378

48 309

48 486

46 338

-

791 182

791 182

Testikkel
Nyre ekskl.
nyrebekken
Nyrebekken
Blære, urinleder,
urinrør
Øye

21 737

21 679

19 648

24 239

23 083

-

60 130

60 130

83 310

92 787

77 388

84 507

90 774

53 410

143 389

196 799

83 726

94 490

101 942

108 836

122 077

12 636

18 128

30 763

50 093

53 146

51 272

55 856

54 293

89 834

277 457

367 291

30 305

35 221

34 724

35 961

39 963

9 633

11 028

20 661

Sentralnervesystem

137 151

140 337

138 355

154 126

154 414

120 155

174 777

294 932

Skjoldkjertel
Lymfeknuter i
hode/ansikt/hals
Metastase

31 573

28 833

26 396

27 965

29 259

37 772

21 975

59 746

139 648

104 767

100 429

108 911

109 455

18 715

30 539

49 255

143 153

158 867

146 090

165 616

151 046

136 271

131 383

267 654

Hodgkin lymfom

-

-

-

-

-

-

-

-

87 963

96 128

89 063

88 648

93 369

235 873

349 365

585 239

C26
C30-C31
C32
C33-C34
C37, C74C75
C38

C47

C60, C63
C61
C62
C64
C65
C66-C68
C69
C70-C72,
D32-D33
C73
C77
C78-C79
C81
C82-C86,
C96
C88
C90
C91-C95,
D45-D47
C97
D00
D01

Non-Hodgkin lymfom
Maligne
immunproliferative
lidelser
Multippelt myelom

59 086

62 697

48 017

57 135

62 476

15 662

23 385

39 047

139 497

160 352

162 985

175 000

168 626

148 654

192 813

341 468

Leukemi mv

82 779

81 882

96 349

99 915

99 842

287 799

401 111

688 910

26 520

1 524

12 510

6 321

38 341

7

415

422

57 990

31 700

5 279

70 994

72 720

240

1 796

2 036

23 233

22 872

17 609

18 826

17 630

1 370

1 592

2 962

Multiple primære
ondartede
Karsinom in situ
munn/spiserør/mages
ekk
Karsinom in situ
fordøyelsesorgan

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
176

D03

Karsinom in situ
mellomøre/åndedrett
Melanom in situ

D04

Karsinom in situ hud

14 327

12 595

14 288

12 230

8 859

1 998

1 022

3 021

D05

Karsinom in situ bryst
Karsinom in situ
livmorhals
Karsinom in situ
kjønnsorgan
Karsionom in situ
andre
Myelodysplastisk
syndrom

41 587

50 709

34 538

37 726

39 942

35 014

55

35 069

10 110

11 351

7 757

8 539

9 584

36 766

-

36 766

21 517

21 931

16 844

19 767

22 904

9 568

830

10 398

62 233

39 223

22 833

37 562

21 107

489

419

908

131 967

127 441

148 608

134 098

148 200

29 126

63 350

92 477

D02

D06
D07
D09
D46

23 306

32 803

27 831

33 568

43 910

348

706

1 054

13 714

10 558

13 430

12 177

14 638

3 312

2 294

5 606

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Tabell 21-4: DRG-baserte kostnader i somatiske sykehus fordelt etter ICD-10 og helseregion, 2014
ICD10

Beskrivelse

Helse Sør-Øst

Helse Midt

Helse Vest

Helse Nord

C00

Leppe

4 768 332

328 859

2 036 267

317 239

C01-C02

Tunge

34 068 980

5 659 912

15 202 079

7 786 854

C03-C06

Andre deler av munn

30 300 518

5 798 126

14 939 147

3 203 948

C07-C08

Spyttkjertler

10 632 995

1 653 305

4 125 414

2 085 559

C09-C14

Svelg

48 914 640

10 499 103

18 672 874

10 959 571

C15

Spiserør

64 604 136

19 186 384

24 673 712

16 963 794

C16

Magesekk

80 290 288

32 939 176

42 308 232

14 039 616

C17

Tynntarm

14 428 816

9 641 689

15 082 090

4 566 515

C18

Tykktarm

524 766 336

142 036 304

180 837 616

86 286 768

C19-C20

Endetarm, sigmoideum

325 172 288

79 429 616

116 472 232

53 963 272

C21

Anus

24 488 082

3 785 873

5 547 466

2 493 106

C22

Lever

57 604 612

17 734 732

12 002 452

10 967 032

C23-C24

Galleblære, gallegang

27 369 776

11 935 955

10 667 284

2 030 192

C25

167 279 904

39 681 804

55 454 512

27 922 224

8 394 830

1 600 466

202 917

119 174

C30-C31

Bukspyttkjertel
Andre
fordøyelsesorganer
Nese, mellomøre

13 576 824

2 923 648

6 596 381

1 742 023

C32

Strupehode, strupelokk

29 655 112

13 142 532

14 988 806

10 652 973

C33-C34
C37, C74C75
C38
C39, C76,
C80
C40-C41

Lunge, luftrør
Andre indresektoriske
organer
Mediastinum, brysthinne

514 046 560

138 443 920

200 330 192

100 946 472

8 363 193

1 548 523

6 416 296

837 314

6 029 134

1 975 437

1 135 228

132 180

Andre og uspesifiserte

40 791 508

13 008 844

12 978 306

8 057 940

Ben

15 625 404

3 561 184

10 431 831

4 120 195

C43

Føflekkreft

120 518 992

27 290 476

34 466 296

10 805 375

C44

Andre typer hudkreft

116 685 256

21 188 036

45 707 308

9 420 425

C45

Mesoteliom

16 856 526

3 779 309

6 095 999

2 225 281

C47

Autonome nervesystem

6 218 760

2 037 041

2 251 905

1 181 014

C48-C49

Bløtvev

44 756 364

15 523 151

19 395 702

10 914 274

C50
C51-C52,
C57
C53

Bryst
Andre kvinnelige
kjønnsdeler
Livmorhals

630 347 072

140 340 144

204 934 048

78 106 592

21 105 638

8 159 582

6 054 005

5 266 309

70 256 016

10 234 092

18 426 942

12 186 167

C54

Livmorlegeme

97 897 288

18 672 018

29 899 372

11 246 395

C55

Annet, livmor

C56

Eggstokk

C26

1 137 470

428 218

3 381 832

314 997

162 800 768

26 397 348

43 128 992

18 902 578

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
177

C58

C61

Morkake
Andre mannlige
kjønnsdeler
Prostata

C62

Testikkel

C64
C65

890 969

286 416

188 566

85 701

4 238 961

1 890 511

2 792 895

1 673 487

433 460 896

128 410 592

138 222 128

54 115 348

32 989 570

8 822 926

12 663 554

3 811 559

Nyre ekskl. nyrebekken

106 658 488

37 309 500

32 621 122

17 895 738

Nyrebekken

17 447 664

5 257 054

5 506 654

2 296 467

C66-C68

Blære, urinleder, urinrør

186 775 824

59 004 280

82 019 184

32 656 144

C69
C70-C72,
D32-D33
C73

Øye

10 603 232

1 605 481

4 763 113

3 083 429

Sentralnervesystem

164 649 440

38 506 496

59 647 768

26 776 232

Skjoldkjertel
Lymfeknuter i
hode/ansikt/hals
Metastase

27 465 670

10 401 742

14 006 266

6 444 305

25 894 640

8 385 168

12 261 878

1 813 372

123 077 704

30 048 390

85 658 936

25 527 172

Non-Hodgkin lymfom

310 364 384

91 553 440

116 815 400

54 423 616

C60, C63

C77
C78-C79
C82-C86,
C96
C88
C90
C91-C95,
D45-D47

Maligne
immunproliferative
lidelser
Multippelt myelom

19 989 776

6 024 609

8 616 910

3 441 603

184 026 304

46 475 068

73 020 088

30 101 432

Leukemi mv

375 901 888

104 798 800

129 852 944

67 158 032

409 463

3 425

-

5 667

786 595

37 713

856 925

346 594

1 874 691

2 772

325 026

694 045

481 628

3 751

531 695

9 255

1 752 786

375 623

3 279 945

70 289

780 846

341 213

1 257 908

470 253

19 446 340

3 513 319

7 523 391

2 456 534

20 579 530

5 934 953

7 654 429

1 763 794

5 917 503

1 023 434

1 520 514

1 724 899

105 475

218 655

492 840

75 916

49 612 924

11 374 987

19 917 652

10 175 259

D03

Multiple primære
ondartede
Karsinom in situ
munn/spiserør/magesek
k
Karsinom in situ
fordøyelsesorgan
Karsinom in situ
mellomøre/åndedrett
Melanom in situ

D04

Karsinom in situ hud

D05

Karsinom in situ bryst
Karsinom in situ
livmorhals
Karsinom in situ
kjønnsorgan
Karsionom in situ andre
Myelodysplastisk
syndrom

C97
D00
D01
D02

D06
D07
D09
D46

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Tabell 21-5: DRG-baserte kostnader i somatiske sykehus fordelt etter ICD-10 og aldersgruppe, 2014,
millioner kroner
ICD10

Beskrivelse

Aldersgruppe
0-9

C00

Leppe

-

C01-C02

Tunge

C03-C06

Andre deler av munn

C07-C08

Spyttkjertler

C09-C14

Svelg

C15
C16

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99

Over
100

-

0,01

0,00

0,08

0,88

1,59

2,44

1,80

0,64

-

-

-

0,17

3,01

5,52

11,58

22,70

11,38

7,40

0,96

-

-

0,04

0,64

0,55

3,26

11,09

19,03

12,44

6,33

0,87

0,00

-

0,07

0,57

0,89

1,71

4,62

4,80

2,57

2,84

0,43

-

0,00

0,12

0,97

0,06

9,66

23,16

33,15

17,83

3,44

0,65

-

Spiserør

-

-

-

1,91

6,27

19,90

45,30

36,90

13,69

1,46

-

Magesekk

-

-

0,83

4,03

8,65

23,97

49,42

54,23

25,69

2,47

0,33

C17

Tynntarm

0,01

-

1,52

0,40

2,10

5,44

13,63

12,68

7,30

C18

Tykktarm

-

0,31

3,38

16,46

39,46

124,33 254,07 291,85 175,77

0,63

-

27,88

0,41

Kreft i Norge — kostnader for pasientene, helsetjenesten og samfunnet
178

C19-C20

Endetarm, sigmoideum

C21

Anus

C22

Lever

C23-C24

Galleblære, gallegang

0,71

C25

-

C30-C31

Bukspyttkjertel
Andre
fordøyelsesorganer
Nese, mellomøre

C32

Strupehode, strupelokk

-

2,12

10,25

31,03

-

-

0,04

0,47

1,57

1,66

1,11

2,48

-

-

0,02

0,07

0,00

0,00
0,00

C33-C34 Lunge, luftrør
C37, C74- Andre indresektoriske
C75
organer
Mediastinum,
C38
brysthinne
C39, C76,
Andre og uspesifiserte
C80
C40-C41 Ben
C43
C44
C45

Mesoteliom

C47

C26

-

92,96

196,38 151,07

81,18

10,63

0,02

3,70

7,63

11,51

9,77

3,02

0,17

-

4,88

21,24

34,78

20,72

9,53

0,39

-

0,45

2,10

10,57

16,37

14,00

6,83

0,83

0,13

3,95

11,88

43,95

102,59 91,73

32,03

4,13

-

0,01

0,82

0,18

3,05

0,92

0,08

-

0,03

0,01

1,34

1,93

7,61

4,39

4,15

3,31

2,07

-

-

-

0,19

0,50

8,48

28,87

16,89

12,11

1,39

-

0,12

0,12

1,41

2,01

26,25

141,93 361,23 310,23 103,91

6,91

-

0,49

0,03

0,03

1,11

1,94

5,71

4,83

2,24

0,75

0,04

-

2,08

0,91

-

0,70

1,87

0,15

1,80

1,06

0,48

0,38

-

0,12

0,13

0,22

0,47

5,03

11,59

22,27

21,76

9,92

3,31

-

-

7,03

5,03

4,19

6,07

3,91

5,04

1,66

0,81

-

-

Føflekkreft

0,07

0,92

2,29

8,91

23,49

31,44

49,76

44,17

27,15

4,72

0,15

Andre typer hudkreft

0,12

0,03

0,24

1,94

6,01

13,28

37,29

51,92

61,22

20,65

0,32

3,10

2,16

-

-

0,73

-

0,02

4,59

7,86

11,95

3,27

0,54

-

Autonome nervesystem

7,34

2,45

0,22

0,02

0,06

0,04

1,46

0,03

0,06

-

-

C48-C49

Bløtvev

3,80

5,94

8,73

3,81

10,33

12,30

22,84

15,36

6,55

0,89

0,05

C50
C51-C52,
C57
C53

Bryst
Andre kvinnelige
kjønnsdeler
Livmorhals

-

0,01

8,72

52,40

183,91 266,42 304,35 166,82

60,80

10,31

0,15

0,01

-

0,00

0,36

1,77

4,42

11,22

10,26

8,87

3,61

0,06

-

-

6,46

20,03

30,56

21,86

16,62

10,46

5,04

0,28

-

C54

Livmorlegeme

-

0,15

-

1,40

6,14

24,62

46,12

52,82

23,26

3,27

-

C55

Annet, livmor

-

-

0,03

-

0,08

0,49

0,58

2,33

1,60

0,15

-

C56

Eggstokk

-

0,48

3,48

5,78

18,02

59,17

82,29

60,86

19,41

1,91

-

Morkake
Andre mannlige
C60, C63
kjønnsdeler
C61
Prostata

-

-

0,19

0,71

0,54

0,00

-

-

-

-

-

0,03

0,00

0,00

0,08

0,79

3,19

0,96

3,60

1,93

-

-

0,00

-

0,65

0,01

3,23

48,10

26,00

0,07

C62

Testikkel

0,10

2,31

15,06

18,73

13,33

5,83

1,81

0,87

0,23

0,10

-

C64

Nyre ekskl. nyrebekken 5,85

C65

Nyrebekken
Blære, urinleder,
urinrør
Øye

C58

C66-C68

C69
C70-C72,
Sentralnervesystem
D32-D33
C73
Skjoldkjertel
Lymfeknuter i
C77
hode/ansikt/hals
C78-C79 Metastase
C81
Hodgkin lymfom
C82-C86,
Non-Hodgkin lymfom
C96
Maligne
C88
immunproliferative
lidelser
C90
Multippelt myelom
C91-C95,
Leukemi mv
D45-D47
Multiple primære
C97
ondartede
D00
Karsinom in situ

228,87 289,46 157,95

2,99

0,97

3,50

12,48

36,20

56,88

54,62

19,21

1,87

-

0,03

-

-

0,17

1,05

3,72

7,29

10,08

7,33

0,83

-

0,69

0,07

0,19

1,03

10,08

25,90

82,39 119,75 102,30

17,80

0,29

2,18

0,17

0,01

0,91

2,59

2,43

5,22

4,19

1,83

0,52

-

23,62

17,62

15,72

24,96

38,43

46,43

74,69

35,72

11,20

1,43

0,06

0,08

1,23

3,16

5,92

8,80

10,05

10,20

11,99

5,67

1,22

-

0,02

0,01

0,03

1,55

2,31

8,98

14,96

12,88

6,36

1,21

0,05

-

0,11

1,72

7,09

10,63

40,68

78,42

75,05

43,21

7,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,69

13,46

19,97

25,95

43,12

80,10

175,23 129,64

68,28

5,72

-

0,47

0,27

0,00

0,33

1,50

3,23

11,06

12,87

7,22

1,11

-

-

0,01

0,00

1,98

19,39

53,12

114,96 87,41

51,76

5,23

-

82,87

71,09

32,15

38,84

56,62

71,49

130,09 105,68

80,77

8,65

-

-

-

-

-

-

0,33

0,08

0,00

0,00

-

-

-

-

-

0,11

-

0,14

0,32

1,05

0,42

-

-
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D03

munn/spiserør/magese
kk
Karsinom in situ
fordøyelsesorgan
Karsinom in situ
mellomøre/åndedrett
Melanom in situ

D04

Karsinom in situ hud

D05

Karsinom in situ bryst
Karsinom in situ
livmorhals
Karsinom in situ
kjønnsorgan

D01
D02

D06
D07

0,01

0,03

0,01

0,00

0,06

0,40

0,86

0,65

0,83

0,04

-

-

-

-

0,00

0,09

0,13

0,49

0,30

-

-

-

0,00

0,16

0,09

0,22

0,73

0,80

1,15

1,39

0,85

0,08

-

0,01

0,00

0,11

0,01

0,11

0,17

0,59

0,51

0,85

0,48

0,00

-

-

0,10

2,17

3,33

11,44

11,81

3,49

0,57

0,03

-

-

0,02

7,14

10,75

9,13

4,28

2,71

1,54

0,37

-

-

-

0,00

0,14

1,99

1,88

1,96

2,50

1,14

0,31

0,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,04

0,05

0,07

0,32

0,07

0,19

0,05

0,10

-

-

2,31

4,97

1,57

1,65

3,65

7,79

15,79

19,97

24,94

8,52

-

D08
D09
D46

Karsionom in situ andre
Myelodysplastisk
syndrom

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics
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22. Vedlegg 1: Kostnadsberegning og diagnoserelaterte
grupper - DRG
Diagnose Relaterte Grupper (DRG) er et
klassifiseringssystem for behandlingsepisoder
(innleggelser, dagbehandling og polikliniske
konsultasjoner) i somatiske sykehus. I dette
vedlegget vil vi beskrive DRG-systemet og
hvordan det kan benyttes til
kostnadsberegninger.
DRG-systemet ble opprinnelig utviklet i USA av Fetter
og Thompson på slutten av 1970-tallet. Formålet var
å beregne kostnader ved ulike typer
behandlingsepisoder og sammenligne sykehus ved å
definere et overkommelig antall «sykehusprodukter».
DRG-systemet som hadde om lag 600 grupper,
representerte et mye enklere klassifiseringssystem enn
ICD-systemet med opp mot 70 000 ulike koder.
Intensjonen var at den enkelte DRG skulle være
medisinsk meningsfull (ha pasienter med lignende
sykdommer eller tilstander) og være ressursmessig
tilnærmet homogen (behandlingskostnadene for den
enkelte pasient skulle ikke variere for mye innen den
enkelte DRG). Videre skulle hver DRG vektes basert
på beregning av gjennomsnittskostnaden innen hver
DRG.
DRG-systemet brukes både for å måle effektivitet og
som grunnlag for sykehusfinansiering. Norge fikk en
prøveordning med DRG-finansiering av somatiske
sykehus i 1993-1994, mens ordningen ble permanent
fra 1997 ved innføring av såkalt Innsatsstyrt
finansiering (ISF).
Hver behandlingsepisode blir tilordnet én og bare én
DRG basert på et utvalg av variabler i registrerte
data, blant annet:
• Alder
• Kjønn
• Hoved- og bidiagnoser
• Utførte prosedyrer

22.1 DRG-klassifisering
DRG-klassifisering gjøres etter regler som fastsettes av
hvert enkelt land, men Norge deltar også i det
nordiske samarbeidsprosjekt NORD-DRG. Her
fastsettes regler for hvilke DRG som skal brukes og
hvordan den enkelte behandlingsepisode plasseres i
korrekt DRG-gruppe. Disse reglene er svært
kompliserte og implementeres i praksis ved hjelp av en
algoritme (dataprogram). DRG-algoritmen er
deterministisk, og avdelingen eller sykehuset kan ikke
velge DRG direkte. Avdelingen eller sykehuset kan

imidlertid påvirke DRG-plassering av den enkelte
episode ved for eksempel å endre en registrert
hoveddiagnose til en bidiagnose eller motsatt. Det
antas at slike endringer er ganske utbredte fordi de
kan påvirke sykehusenes inntekter. Dersom
diagnoseregistreringen primært bestemmes av
inntektshensyn og ikke medisinske forhold, blir
kvaliteten på de medisinske data tilsvarende
dårligere.
DRG-systemet er dynamisk i den forstand at det
opprettes nye DRGer ved behov eller reglene for
tilordning endres over tid. Da DRG-systemet ble
innført i Norge i 1997, omfattet systemet innleggelser
og dagkirurgi. I 2009 ble DRG for poliklinikk innført.
Deretter er det opprettet flere DRG-er for poliklinisk
legemiddelbehandling av ulike sykdommer (blant
annet inflammatoriske ledd- og tarmsykdommer,
makuladegenarasjon (AMD) og ulike
kreftbehandlinger) og stråleterapi. Antall DRG-er i
det norske system har økt fra mindre enn 600 i 1997
til mer enn 900 i 2016.

22.2 DRG-vekt og
gjennomsnittskostnad
Ved å beregne gjennomsnittkostnaden per
behandlingsepisode i den enkelte DRG gis alle
DRGene unike «kostnadsvekter». En «gjennomsnittlig»
behandlingsepisode har kostnadsvekten 1,000. DRGer
med kostnadsvekt under 1,000 har lavere beregnet
gjennomsnittskostnad enn kroner 40 772 og
tilsvarende for dem med vekt over 1,000. Eksempelvis
hadde DRG 103 (hjertetransplantasjon) en vekt på
31,469 mens DRG 143 (brystsmerter) hadde vekt på
0,330 i 2014. Det betyr at kostnadene ved
hjertetransplantasjon er anslått til om lag 1,3 millioner
kroner, mens en innleggelse for brystsmerter bare
koster 13 000. Informasjon om Innsatsstyrt finansiering,
DRG-systemet og kostnadsvekter publiseres hvert år
av Helsedirektoratet, som også beregner vektene.
DRG-vektene beregnes årlig basert på faktiske data i
sykehusenes regnskap og antall behandlingsepisoder i
samme år. Kostnadsvektene som brukes i 2016, ble
beregnet på basis av data fra 19 helseforetak,
herunder alle universitetssykehus. Først beregnes
gjennomsnittskostnaden for episoden i hver DRG og
hvert enkelt sykehus, og deretter beregnes nasjonale
gjennomsnittskostnader. Det sistnevnte utgjør
grunnlaget for vektene. Alle driftskostnader i
sykehusene er med i beregningen. I tillegg til direkte
kostnader ved diagnostikk og behandling, inkluderes
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også kostnader ved IT, administrasjon og andre
indirekte kostnader. Kostnader fordeles til hver enkel
DRG ved hjelp av ulike kriterier, såkalte
«fordelingsnøkler». Liggetid er her et viktig kriterium,
men langt fra det eneste.
Kostnaden ved den enkelte behandlingsepisode er
altså basert på en kostnadsvekt som representerer
gjennomsnitt for alle episoder i samme DRG. Det
innebærer at de faktiske kostnader for en konkret
episode (pasient) kan være både høyere eller lavere
enn gjennomsnittet. Vekten vil være et godt estimat i
tilfeller hvor det er forholdsvis like episoder i samme
DRG, mens situasjonen kan være annerledes dersom
DRG-gruppen er heterogen. Dette vil nok oftest ikke
være tilfeller fordi behandlingsepisoder for kreft
oftest har sin «egen» DRG.
De norske kostnadsvektene fanger opp kostnader
knyttet direkte til pasientbehandlingen mens andre
kostnader ikke fanges opp: Kapitalkostnader knyttet
til bygg, forskning og utvikling, pensjonsutgifter mv.

I denne rapporten er vi interessert i de samlede
kostnader for ulike grupper av kreftpasienter og ulike
typer av behandlinger. Det spiller derfor liten rolle at
kostnadsberegningen ikke er helt korrekt for hver
enkelt av de ca. 4 millioner behandlingsepisoder som
rapporten bygger på. Derimot vil feil i de enkelte
DRG-vekter kunne gi feil i kostnadsanalysene. Vi har
ingen grunn til å tro at de DRGer som er mest vanlige
for kreftpasienter, har mer enn tilfeldig avvik fra de
sanne kostnadsvekter. Samlet sett kan kostnadstallene
derfor anses å være nokså nøyaktige fordi de er
basert på de samlede regnskapsførte kostnader for
sykehusene.
En alternativ metode til DRG-basert
kostnadsberegning ville være såkalt «microcosting»
for et utvalg av kreftpasienter. Microcosting er meget
tidkrevende og ligger utenfor prosjektets
kostnadsramme. Microcosting ville i alle fall bare
kunne gjøres på et mindre pasientutvalg med
muligheter for skjevheter i utvalget.
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23. Vedlegg 2: Bearbeiding av data og diagnosetildeling
23.1 Gruppering av diagnoser
I dette vedlegget vil vi beskrive hvordan vi har
bearbeidet registerdataene som er brukt i
analysen og hvordan pasientene fikk tildelt
diagnose basert på informasjonen vi hadde. Der
vi hadde individdata fikk pasientene tildelt en og

I enkelte av registrene vi har benyttet i denne
rapporten grupperes observasjonene i tråd ICD10systemet, andre i tråd med ICPC-systemet, og enkelte
registre, for eksempel reseptregisteret, anvender
begge systemer.
For å få en hensiktsmessig fremstilling av data, har vi
gruppert enkelte diagnoser sammen. Grupperingen av
diagnoser i ulike krefttyper er gjengitt i tabellen
under.

bare en diagnose.

Figur 23-1: Gruppering av diagnoser til krefttyper

Lokalisasjon

ICD10-koder

ICPC-koder

Munn, svelg

C00-C14

Tykktarm, sigmoideum, endetarm

C18-C20

D75

C25

D76

C33-34

R84

C43

S77

Bryst + carcinoma in situ

C50 og D5

X76

Livmorhals + carcinoma in situ livmorhals

C53 og D6

X75, X86

Prostata

C61

Y77

Nyre ekskl. nyrebekken

C64

U75

Nyrebekken, urinleder, urinrør, blære

C65-68

U76

Hodgkin lymfom, non-Hodgkin lymfom

C81-C86, C96

B72

C91-C95, D45-47

B73

Bukspyttkjertel
Lunge, luftrør
Føflekkreft

Leukemi mv
Datakilde: Kreftregistret og finnkode.no, Analyse Oslo Economics

23.2 Norsk pasientregister (NPR)
23.2.1 Beskrivelse av data
Dataene vi mottok fra Norsk pasientregister inkluderte
alle behandlingsepisoder (polikliniske konsultasjoner,
dagopphold, døgnopphold og indirekte kontakter)
med én eller flere av følgende ICD10-koder som
hoved- eller bidiagnoser:
•
•
•
•

C (alle koder i kapittel C)
D00-D09
D37-D48
Z51 (alle koder som begynner med Z51)

NPR fikk entydig person-ID først i 2008, og vi ønsket
å kunne følge pasienter over tid, og hadde derfor
behov for anonym pasient-ID. Datasettet omfatter
derfor perioden 2008-2014. DRG-kode og DRG-vekt
for poliklinisk virksomhet ble innført først i 2009, og
disse er nødvendig for å beregne kostnader. En rekke

analyser av NPR-data omfatter derfor bare perioden
2009-2014.
Datagrunnlaget fra NPR inkluderte til sammen
5 478 847 behandlingsepisoder, fordelt på 425 483
pasienter.
23.2.2 Tilordning av diagnose
I datasettet var det for hver behandlingsepisode
angitt opptil to hoveddiagnoser, og inntil 20
bidiagnoser. En rekke pasienter opptrådde med
forskjellige kreftdiagnoser i løpet av
observasjonsperioden. Det kan være flere forklaringer
på at en pasient har forskjellige kreft-diagnoser over
tid: pasienten kan ha hatt flere helt forskjellige
kreftsykdommer, det kan ha vært usikkerhet om
svulstens primære lokalisering eller registreringsfeil.
Vi ønsket å tilordne hver pasient én og bare én
diagnose, og tok derfor utgangspunkt i den diagnosen
en pasient opptrådde hyppigst med. Av diagnoser
med C-kode, eller med kode D00-D09 og D45-D47,
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plukket vi ut den diagnosen med høyest frekvens. Ved
tildeling av diagnose til pasientene vurderte vi fire
ulike prosedyrer:
Prosedyre 1: Hyppigste hoveddiagnose
Her ble pasienten tildelt den hoveddiagnosen som
opptrådde hyppigst i løpet av hele studieperioden.
Prosedyre 2: Hyppigste hoved/bidiagnose
Her ble pasienten tildelt den diagnosen han eller hun
opptrådde hyppigst med i løpet av dataperioden,
uavhengig av om denne diagnosen var en hoved- eller
en bidiagnose.
Prosedyre 3: Hyppigste hoveddiagnose siste
kalenderår
Her ble pasienten tildelt den hoveddiagnosen som
opptrådde hyppigst i løpet i det siste kalenderår
pasienten var registrert med en behandlingsepisode.
Fordelen med en slik prosedyre er at en fanger opp
den seneste kreftdiagnosen for pasienter som har hatt
flere kreftdiagnoser. Dette medfører at man baserer
diagnosetildelingen på diagnosen som er satt sent i
behandlingsforløpet, hvor usikkerheten rundt
diagnosen antas å være mindre.
Prosedyre 4: Hyppigste hoved/bidiagnose siste
kalenderår
Her ble pasienten tildelt den hoveddiagnosen som
opptrådde hyppigst i løpet i det siste kalenderår
pasienten var registrert med en behandlingsepisode,
uavhengig av om denne diagnosen var en hoved- eller
en bidiagnose.
Valg av diagnoseprosedyre
Hvilken diagnose en pasient ble tildelt var i noen grad
avhengig av valgt prosedyre. For det første var det
en del pasienter som ikke ble tildelt noen diagnose
når kun hoveddiagnose ble tatt hensyn til. Dette
skyldes at enkelte pasienter kun hadde relevante
bidiagnoser. For det andre var ikke alltid den
hyppigste hoved- og bidiagnosen den samme hos den
enkelte pasienter. For det tredje varierte hyppigheten
av diagnosene over tid.

Dersom vi kun tok hensyn til hoveddiagnosen fikk
309 527 av i alt 425 483 pasienter tildelt en
diagnose. Da vi også tok hensyn til bidiagnosen økte
antallet til 327 463 pasienter. Grunnen til at disse
tallene var lavere enn det totale antallet pasienter i
datamaterialet var at en relativt stor gruppe av
pasientene bare hadde diagnosen Z51 (palliativ
behandling mv), eller D37-D44 (svulster med ukjent
eller usikkert malignitetspotensial). Disse pasientene
ble utelatt fra analyse i denne rapporten. 11 Z51 er en
diagnose basert på tiltak og ikke sykdom
(rehabilitering, palliasjon, mv), og kun en andel av
disse pasientene hadde en kreftdiagnose. Diagnosene
med kode D37-D44 omfatter sykdommer som oftest
ikke klassifiseres som kreft. Disse ble derfor ikke
inkludert i analysene, noe som også er tilfellet i
Kreftregisterets rapportserie «Cancer in Norway».
Valg av prosedyre for tilordning av diagnosegruppe
påvirket i noen grad hvilken kreftdiagnose den
enkelte pasient fikk tildelt. Knapt 90 prosent av
pasientene fikk samme diagnose uavhengig av hvilken
prosedyre vi valgte.
Tabell 23-1: Antall pasienter etter hvor mange ulike
diagnoser de ble tildelt avhengig av prosedyre
Antall diagnoser som
tilordnes

Antall individer

Kun en diagnose

292 033

To diagnoser

32 977

Tre diagnoser

2 399

Fire diagnoser

54

Totalt

327 463

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Også på aggregert nivå var resultatene relativt
uavhengig av hvilken prosedyre vi valgte. En oversikt
over hvor mange pasienter som ble tildelt de ulike
kreftdiagnosene, avhengig av prosedyre, er
presentert i Tabell 23-2. For omtrent 80 prosent av
diagnosene er det gjennomsnittlige avviket fra
gjennomsnittsantallet for pasientene på under fem
prosentpoeng.

For pasienter som fikk tildelt en kreftdiagnose inkluderte
vi også alle behandlingsepisoder med diagnosekodene Z51
og/eller D37-D44.
11
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Tabell 23-2: Tilordning av diagnoser til individer, etter prosedyre
Diagnose
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C30
C31
C32
C33
C34
C37
C38
C39
C40
C41
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71
C72
C73
C74

Pros.1
496
257
771
271
300
206
301
363
158
771
273
183
61
172
39
1926
3322
875
18825
819
9104
822
1429
235
698
4988
305
226
204
1214
37
19565
81
119
62
404
333
12585
36247
565
77
215
511
2168
31591
730
102
3095
6285
147
5894
424
55
472
41510
4365
35
5409
566
277
13420
75
890
89
4392
415
3035
141

Pros.2
514
287
815
290
316
209
321
386
161
798
279
190
62
172
40
1915
3360
845
19645
816
9397
846
1487
229
736
4837
367
242
217
1316
37
19554
78
140
63
432
330
12954
37086
582
81
238
499
2187
33566
755
101
3312
6588
150
6137
424
51
515
44811
4534
56
5789
602
281
14335
84
907
110
4505
455
3241
145

Pros.3
469
252
736
274
287
196
298
352
172
749
264
177
60
172
47
1954
3308
868
18520
796
8700
814
1441
235
683
5120
348
229
198
1157
38
19779
79
123
65
393
326
12567
36658
578
73
220
512
2129
30648
718
79
3050
6154
169
5802
434
55
459
40287
4337
37
5389
557
278
13204
76
841
98
4405
431
3045
145

Pros.4
483
272
780
290
304
206
315
359
171
779
262
183
58
165
47
1937
3281
824
19039
802
8954
842
1505
228
723
4909
396
241
206
1237
39
19649
78
142
67
424
333
12823
37428
587
78
240
501
2150
32589
739
85
3234
6426
173
5988
415
54
482
43256
4499
62
5704
592
260
14024
80
863
124
4552
460
3172
149
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C75
C76
C77
C78
C79
C80
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C88
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
C97
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D09
D45
D46
D47

120
425
1140
2761
1778
1519
1787
2160
4047
618
2028
47
876
3837
4003
2049
173
96
100
236
51
90
560
104
938
1147
2407
18797
1363
103
1512
1565
5093

158
378
1431
5437
2475
1372
1888
2207
4197
641
2093
53
965
3975
4439
2093
186
104
131
262
63
103
599
109
992
1244
2497
19508
1432
119
1670
1913
5919

127
438
1454
3970
2945
1634
1756
2174
4098
608
1891
50
921
3859
3933
2128
186
99
101
232
54
86
558
110
1014
1192
2365
18783
1390
112
1476
1570
5099

160
403
2062
7387
4140
1447
1853
2202
4191
621
1994
58
1005
4036
4375
2193
206
115
141
276
65
96
607
118
1069
1332
2389
19511
1445
127
1640
1921
5959

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Selv om diagnosetildelingen var lite sensitivt for valg
av prosedyre, hadde prosedyrevalget en viss
betydning. Vi valgte derfor å tilordne den enkelte
pasient den diagnosen som var hyppigst blant de fire
prosedyrene. I de tilfellene der hyppigste diagnose
fremkom like mange ganger (for eksempel to ganger
hver), ble pasienten tildelt den diagnosen som ble gitt
av prosedyre fire (diagnosen (hoved- eller

bidiagnose) som fremkom hyppigst det siste
kalenderåret pasienten ble observert i datasettet).
Videre la vi til grunn at alle behandlingsepisoder en
pasient hadde i datasettet var relatert til den
diagnosen pasienten ble tildelt. Endelig fordeling av
pasienter og behandlingsepisoder er presentert i
Tabell 23-3.

Tabell 23-3: Fordeling av pasienter og behandlingsepisoder etter kreft-diagnose
Diagnose
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20

Antall pasienter
487
278
795
295
302
203
324
370
170
797
270
185
63
170
48
1995
3436
864
19613
818
9232

Antall behandlingsepisoder
5222
10670
18599
7630
6753
3829
6817
10014
3782
27450
8720
5781
2229
4033
885
39874
51835
14421
320184
12243
227442
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C21
C22
C23
C24
C25
C26
C30
C31
C32
C33
C34
C37
C38
C39
C40
C41
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79
C80
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C88
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
C97
D00
D01
D02

848
1529
241
742
5140
373
242
210
1273
39
20307
79
134
65
431
333
12989
37642
595
79
241
516
2179
32969
750
91
3280
6516
169
6157
430
54
488
43869
4518
53
5833
589
282
14230
82
876
119
4558
460
3251
150
160
416
1360
5078
2629
1552
1851
2214
4236
630
1993
55
1002
4029
4388
2179
202
109
132
266
65
96
611
117

20349
17918
3353
11308
90532
4203
6022
7275
27997
1218
396966
2492
1530
539
7653
8933
108736
203178
11530
970
5798
8840
44040
949474
11328
1689
68365
69783
1676
116474
5586
1043
5096
776378
46309
344
63347
6069
3106
180322
1055
12232
1164
117592
5343
30811
3404
1826
3260
22773
77984
34296
18474
44738
55143
104613
18420
43212
1067
18406
156561
112726
61359
3574
1517
844
4217
143
340
2064
576
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D03
D04
D05
D06
D07
D09
D45
D46
D47

1057
1313
2421
19511
1450
123
1642
1921
5939

2791
4317
37904
37580
6480
622
22490
34134
43645

Datakilde: NPR, Analyse Oslo Economics

Gruppering i hovedgrupper
Metoden beskrevet i forrige avsnitt resulterte i 97
ulike kreftdiagnoser (Tabell 23-3). Det store antallet
diagnoser gjorde imidlertid resultatpresentasjonen
meget voluminøs og uoversiktlig. I tillegg var antall
pasienter med enkelte av diagnosene tallmessig
veldig små. I samråd med prosjektets
referansegruppe slo vi derfor sammen en rekke
diagnoser i større hovedgrupper. Valg av
hovedgrupper hadde til hensikt dels å gi grupper som
var tallmessig viktige og dels interessante av andre
grunner. Tabell 4-7 viser hvilke 12 hovedgrupper vi
dannet. Disse er presentert i kapitlene 9 til 20.

oppgitt en eller flere refusjonskoder12. Fordelingen på
de hyppigste diagnosene er gjengitt i Tabell 23-4.
Tabell 23-4: Oversikt over diagnoser med frekvens
over 10 000 i Reseptregisteret
Diagnosekode

Diagnosesystem

Frekvens

-90

Numerisk

1426145

-71

Numerisk

950840

23.3 Reseptregisteret
23.3.1 Beskrivelse av dataene
Fra Reseptregisteret mottok vi data om alle
utleveringer av legemidler fra apotek i følgende ATCgrupper: A04 (kvalmestillende), N02 (analgetika),
N05 (beroligende), N06 (antidepressiva), L (kreft- og
immunbehandling) og M05 i perioden 2009 til 2014.
Uttrekket var avgrenset til å gjelde pasienter som
minst én gang etter juli 2006 fikk utlevert legemidler
med en refusjonskode med ICD10-kode som begynner
med C (C00-C99) eller D (D00-D9, D32-D33, D45D47)) eller en av følgende ICPC-koder: A79, B72,
B73, B74, D74, D75, D76, D77, L71, N74, R84, R85,
S77, T71, U75, U76, U77, W72, X75, X76, X77, Y77,
Y78 eller Y79. Dataene inneholdt også pasienter med
refusjonskoder som ikke er knyttet til ICD10/ICPCkode («numeriske koder»): -90 Palliativ behandling i
livets sluttfase, -54 Risiko for tilbakefall av ondartet
kreftsykdom, -53 Kvalme etc. ved kreft, -52 Palliativ
behandling for svulst med metastaser, -50 Ondartet
kreftsykdom.
Datasettet inkluderte til sammen 12 626 291
ordinasjoner, fordelt på 229 291 unike pasienter.
For 662 711 av ordinasjonene var det rapportert en
ICD10-kode, mens for 1 909 234 av ordinasjonene
var en ICPC-kode oppgitt. 3 816 415 ordinasjoner
hadde en «numerisk kode». For 6 388 360
ordinasjoner var altså enten ICPC-kode, ICD10-kode
eller «numerisk kode» angitt. For til sammen 207 267
av de 229 291 unike individene i datasettet var det

-73

Numerisk

758065

L95

ICPC

331627

P76

ICPC

285982

Y77

ICPC

204167

-74

Numerisk

192644

-53

Numerisk

187193

X76

ICPC

156294

N89

ICPC

152087

C50

ICD10

136082

C61

ICD10

133277

-72

Numerisk

132922

P70

ICPC

96306

P73

ICPC

90596

L88

ICPC

87450

-F3

Numerisk

62435

L99

ICPC

61999

L91

ICPC

60854

L90

ICPC

54651

L89

ICPC

42909

P74

ICPC

40699

D70

ICD10

38709

P81

ICPC

34604

C34

ICD10

32634

-70

Numerisk

26963

Z94

ICD10

26185

P72

ICPC

24198

-50

Numerisk

24025

P98

ICPC

19299

-F2

Numerisk

19065

Individene som ikke kunne observeres med minst en av
refusjonskodene i inkluderingskriteriene etter 2009 kan ha
blitt inkludert i datasettet fordi de var observert med en av
disse kodene mellom juli 2006 og desember 2008.
12
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-51

Numerisk

18695

D97

ICPC

17972

B99

ICPC

17759

C71

ICD10

17120

M80

ICD10

16866

F90

ICD10

16422

D94

ICPC

15284

N88

ICPC

13955

C90

ICD10

13922

M35

ICD10

13568

F32

ICD10

13414

K50

ICD10

12955

P99

ICPC

10619

S87

ICPC

10552

G43

ICD10

10510

C64

ICD10

10496

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

23.3.2 Tilordning av diagnose
I dataene fra Reseptregistret var det som nevnt tre
ulike systemer for klassifisering av diagnoser; ICD10,
ICPC og en samling av generelle koder som ikke hører
inn i ICD10- eller ICPC-systemet (numeriske
refusjonskoder).
Som for NPR-dataene ønsket vi å tildele pasientene en
og kun én kreft-diagnose. Der det var mulig ble
diagnosen tildelt på bakgrunn av ICD10-kodene. For
pasienter som ikke hadde legemiddeluttak med en
relevant ICD10-kode i klassen C eller D, ble
diagnosen tildelt på bakgrunn av ICPC-kodene. De
numeriske kodene ble bruk der pasienten ikke hadde
ordinasjoner med relevante ICD10-koder eller ICPCkoder. Pasienten ble tildelt den diagnosen han eller
hun opptrådde hyppigst med siste kalenderåret de
befant seg i datasettet.
Til sammen 162 132 av de 229 29 pasientene i
datasettet ble tildelt en av de relevante kreftdiagnose
ved hjelp av denne prosedyren. De som ikke ble tildelt
noen diagnose hadde ikke hentet ut noen legemidler
relatert til en av de relevante kreftdiagnosene listet
opp i avsnitt 23.3.1, eller noen av de numeriske
kodene i løpet av observasjonsperioden. Grunnen til
at de befant seg i datasettet var at de hadde hentet
ut et preparat av en annen ATC-klasse enn N eller L,
og at denne ordinasjonen var registrert med en kreftrelatert diagnose.
En oversikt over hvordan de tilordnede diagnosene
fordelte seg på unike pasienter er presentert i Tabell
23-5.

Tabell 23-5: Reseptregisterpasientene fordelt etter
tildelt diagnose
Diagnose-kode
-90
C61
C50
-53
C34
Y77
X76
C90
C20
C71
C18
-50
C91
D47
C64
C16
C92
D45
C54
C83
C22
B73
C85
C19
C25
C82
C79
X77
C17
C56
C72
C81
C15
C21
C48
B74
C49
Y78
C96
C84
D77
-52
R84
D75
C24

System
nummer
icd10
icd10
nummer
icd10
icpc
icpc
icd10
icd10
icd10
icd10
nummer
icd10
icd10
icd10
icd10
icd10
icd10
icd10
icd10
icd10
icpc
icd10
icd10
icd10
icd10
icd10
icpc
icd10
icd10
icd10
icd10
icd10
icd10
icd10
icpc
icd10
icpc
icd10
icd10
icpc
nummer
icpc
icpc
icd10

Antall pasienter
67987
21955
21446
16241
6558
5365
3609
2364
2320
2064
1665
1460
1337
1252
1055
952
750
682
563
244
166
159
139
135
133
126
112
106
88
81
78
77
66
63
56
55
54
52
51
45
44
38
37
35
33
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C26
D74
C75
C78
C94
B72
U75
C44
C62
C88
L71
C95
N74
C23
D76
S77
C93

icd10
icpc
icd10
icd10
icd10
icpc
icpc
icd10
icd10
icd10
icpc
icd10
icpc
icd10
icpc
icpc
icd10

27
26
26
25
23
19
15
10
10
10
9
7
7
6
6
4
4

•

Y77-Y79

Datasettet inneholdt til sammen 3 958 359
pasientkontakter, fordelt på 362 192 pasienter.
For 444 899 av pasientkontaktene var det rapportert
en ICD10-kode. For 3 513 460 av pasientkontaktene
var en ICPC2-kode oppgitt.
Tabell 23-6. Oversikt over diagnoser med
kontaktfrekvens over 100 000
Diagnosekode

Diagnosesystem

Frekvens

Y77

ICPC-2

762 399

X76

ICPC-2

496 723

D75

ICPC-2

458 525

S77

ICPC-2

313 335

R84

ICPC-2

276 405

C44

ICD-10

242 241

Datakilde: Reseptregisteret, Analyse Oslo Economics

D77

ICPC-2

153 910

Enkelte av kodene tilhørte ikke de respektive
diagnosesystemene i utgangspunktet. I reseptregisteret
rapporteres ICD10-diagnose og ICPC-diagnose
relativt sporadisk.

X77

ICPC-2

126 320

B72

ICPC-2

125 269

B74

ICPC-2

120 304

23.4 KUHR-Registeret (HELFO)

B73

ICPC-2

101 908

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics

23.4.1 Beskrivelse av dataene
Datasettet fra HELFO inkluderte alle pasientkontakter
knyttet til en eller flere av følgende koder for årene
2009 – 2015:
ICD10-koder:
•
•
•
•
•

Alle koder i kapittel C
D00-D09
D32-D33
D45-D47
Z51

ICPC2-koder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B72-B74
D74-D77
L71
N74
R84
R85
S77
T71
U75-U77
X75-X77

23.4.2 Tilordning av diagnose
Som for de andre registrene ble hver pasient tildelt en
og kun en kreftdiagnose. Der det var mulig ble
diagnosen tildelt med utgangspunkt i ICD10-kodene.
For pasienter som ikke hadde kontakter med relevante
ICD10-koder i klassen C eller D, ble ICPC2-kodene
benyttet. Diagnosen ble tildelt med utgangspunkt i
hvilken diagnose pasienten hyppigst ble observert
med det siste kalenderåret de befant seg i datasettet.
359 743 av de 362 192 pasientene i datasettet ble
tildelt en diagnose basert på denne prosedyren. DE
øvrige pasientene var pasienter som utelukkende ble
observert med en Z51-kode (palliativ behandling),
uten å bli observert med en kreftrelatert kode i
forkant.
En oversikt over hvordan de tilordnede diagnosene
fordelte seg på unike pasienter er presentert i Tabell
23-7.
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Tabell 23-7. Oversikt over diagnoser med antall pasienter over 5000
Diagnose

Kodesystem

Antall pasienter

C44

ICD10

62 732

S77

ICPC

51 863

Y77

ICPC

35 679

X76

ICPC

34 006

D75

ICPC

29 304

R84

ICPC

17 891

Y79

ICPC

14 045

C61

ICD10

9 125

D77

ICPC

8 926

B72

ICPC

8 011

X77

ICPC

7 773

U76

ICPC

6 639

B73

ICPC

5 776

C43

ICD10

5 652

U75

ICPC

5 647

B74

ICPC

5 549

D06

ICD10

5 517

Datakilde: HELFO, Analyse Oslo Economics
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24. Vedlegg 3: Oversikt over kreftlegemidler
I Tabell 24-1 presenteres legemidler som i denne
rapporten er inkludert i gruppen som definert som
kreftlegemidler.
Tabell 24-1: Oversikt over kreftlegemidler

ATC
L01XE03
L01CA04
L01XE02
L01XE16
L03AA13
L01CB01
L01XX17
L01XE13
L03AA02
L04AA18
L02AE03
L02AE02
L02BB03
L01XE05
L01XE01
L01XE10
L01XE04
L01AX03
L02BG04
L01XA02
L01BA04
L03AB05
L02BG03
L02BG06
L01BC06
L01XX23
L04AX01
L01BB05
L01BC05
L01XE11
L01XX05
L01XE07
L02BA03
L02BB04
L01AA07
L02BA01
L02AB01
L01AD02
L02BX02
L01DB01
L01BC02
L01XA01
L01CA02

Legemiddel
ERLOTINIB
VINORELBINE
GEFITINIB
CRIZATINIB
PEGFILGRASTIM
ETOPOSIDE
TOPOTECAN
AFATINIB
FILGRASTIM
EVEROLIMUS
GOSERELIN
LEUPRORELIN
BICALUTAMIDE
SORAFENIB
IMATINIB
EVEROLIMUS
SUNITINIB
TEMOZOLOMIDE
LETROZOLE
CARBOPLATIN
PEMETREXED
INTERFERON ALFA-2B
ANASTROZOLE
EXEMESTANE
CAPECITABINE
MITOTANE
AZATHIOPRINE
FLUDARABINE
GEMCITABINE
PAZOPANIB
HYDROXYCARBAMIDE
LAPATINIB
FULVESTRANT
ENZALUTAMIDE
TROFOSFAMIDE
TAMOXIFEN
MEGESTROL
LOMUSTINE
DEGARELIX
DOXORUBICIN
FLUOROURACIL
CISPLATIN
VINCRISTINE
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L01AC01
L01AD01
L01AD04
L01AX04
L01BA03
L01BB02
L01BB03
L01BB04
L01BB06
L01BB07
L01BC01
L01BC53
L01CA01
L01CA03
L01CA05
L01CB02
L01CD01
L01CD02
L01CD04
L01CX01
L01DA01
L01DB02
L01DB03
L01DB06
L01DB07
L01DC01
L01DC03
L01XA03
L01XC03
L01XC06
L01XC07
L01XC08
L01XC09
L01XC11
L01XC12
L01XC13
L01XC14
L01XD03
L01XD04
L01XE06
L01XE08
L01XE09
L01XE12
L01XE14
L01XE15
L01XE17
L01XE21
L01XE23
L01XE24
L01XE26
L01XX01

THIOTEPA
CARMUSTINE
STREPTOZOCIN
DACARBAZINE
RALTITREXED
MERCAPTOPURINE
TIOGUANINE
CLADRIBINE
CLOFARABINE
NELARABINE
CYTARABINE
TEGAFUR, COMBINATIONS
VINBLASTINE
VINDESINE
VINFLUNINE
TENIPOSIDE
PACLITAXEL
DOCETAXEL
CABAZITAXEL
TRABECTEDIN
DACTINOMYCIN
DAUNORUBICIN
EPIRUBICIN
IDARUBICIN
MITOXANTRONE
BLEOMYCIN
MITOMYCIN
OXALIPLATIN
TRASTUZUMAB
CETUXIMAB
BEVACIZUMAB
PANITUMUMAB
CATUMAXOMAB
IPILIMUMAB
BRENTUXIMAB VEDOTIN
PERTUZUMAB
TRASTUZUMAB EMTANSINE
METHYL AMINOLEVULINATE
AMINOLEVULINIC ACID
DASATINIB
NILOTINIB
MILTEFOSINE
VANDETANIB
BOSUTINIB
VEMURAFENIB
AXITINIB
REGORAFENIB
DABRAFENIB
PONATINIB
CABOZANTINIB
AMSACRINE
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L01XX02
L01XX11
L01XX19
L01XX24
L01XX25
L01XX27
L01XX32
L01AA02
L01AA03
L01AA06
L01AA09
L02BB01
L02BX03
L03AB01
L03AB04
L03AX16
L03AA14
L04AX02
L04AX04
L04AX06
L01XE38
L01XC21
L01XX42
L01XC15
L01XE27
L01XE18
L01XC18
L01XX45
L01XE29
L01XX46
L01XC02
L01XE25
L01XX48
L01XC17
L01XC16
L01XE31
L01XX47
L01XE28

ASPARAGINASE
ESTRAMUSTINE
IRINOTECAN
PEGASPARGASE
BEXAROTENE
ARSENIC TRIOXIDE
BORTEZOMIB
CHLORAMBUCIL
MELPHALAN
IFOSFAMIDE
BENDAMUSTINE
FLUTAMIDE
ABIRATERONE
INTERFERON ALFA NATURAL
INTERFERON ALFA-2A
PLERIXAFOR
LIPEGFILGRASTIM
THALIDOMIDE
OTHER IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS
POMALIDOMIDE
COBIMETINIB
RAMUCIRUMAB
PANOBINOSTAT
OBINUTUZUMAB
IBRUTINIB
RUXOLITINIB
PEMBROLIZUMAB
CARFILZOMIB
LENVATINIB
OLAPARIB
RITUXIMAB
TRAMETINIB
SONIDEGIB
NIVOLUMAB
DINUTUXIMAB
NINTEDANIB
IDELALISIB
CERITINIB
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