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Strategi for team helseøkonomi,  

Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst,   

forskning i helseøkonomisk evaluering 
______________________________________________________________________ 

Hensikten med dette dokumentet er å tydeliggjøre strategien for Regional forskningsstøttes 

(RFSTs) videre satsing på et fagmiljø innen helseøkonomisk evaluering. 

 

Bakgrunn 

Tilbud om helseøkonomisk evaluering er i henhold til det regionale oppdraget og en viktig del 

av de tjenestene som tilbys i Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst (RFST). En 

helseøkonomisk analyse er en viktig del av beslutningsgrunnlaget når en skal vurdere om en 

behandling skal innføres eller ikke. Valget man foretar avhenger av kostnader knyttet opp til 

ulike tiltak og pasientnytten man oppnår. Helseøkonomi kan og bør inkluderes i langt flere 

kliniske studier enn det vi ser i dag.  

Team helseøkonomi er i dag organisert i Oslo universitetssykehus HF (OUS), Oslo 

sykehusservice (OSS), Virksomhetsområde Forskningsstøtte (FST) under Avdeling 

forskningsstøtte for kliniske studier (CTU), og har et budsjett på 3,2 årsverk. Oppgavene 

består av å gi råd- og veiledning innen helseøkonomisk evaluering i studier som utføres av 

forskere ansatt i Helse Sør-Øst. Andre aktiviteter er å gi forskere/forskergrupper hjelp til 

søknadsskriving, revisjon av publikasjoner, gi innspill til protokoller, analysearbeid og 

kursvirksomhet. Gruppen har til nå organisert og holdt 2-4 kurs årlig innen helseøkonomisk 

evaluering for ansatte i Helse Sør-Øst, hvor målgruppen hovedsakelig har vært forskere og 

klinikere. Kursene har hatt mellom 30-40 deltagere, med gode tilbakemeldinger og med 

ønsker om flere kurs.  

Team helseøkonomi er medlemmer av «Forskningsgruppe for pasientrapporterte resultater og 

helseøkonomi» ved OUS, og er med og arrangerer en årlig forskningskonferanse med fokus 

på både livskvalitet/pasientrapporterte endepunkt (PROMs) og helseøkonomi til bruk i 

forskning. I tillegg bidrar helseøkonomene med en rekke presentasjoner ved både interne og 

eksterne kurs/seminarer hvert år. De er også medlem i «Rådet for mini-metodevurdering» i 

OUS. Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy som benyttes i helseforetakene når 

det vurderes å innføre nye metode. I 2008 var de delaktige i et større evalueringsarbeid for å 

forbedre skjemaet som brukes til mini-metodevurderinger internt i sykehuset i samarbeid med 

FHI.  

Per desember 2020 er det i porteføljen 24 prosjekter som er i gang med eller har planer om å 

gjøre en helseøkonomisk evaluering.  Porteføljen inkluderer blant annet et større 

hjerneslagprosjekt finansiert av EU hvor helseøkonomene har ansvaret for en egen 

arbeidspakke. De er også involvert i et prosjekt innen persontilpasset medisin på brystkreft 

hvor man skal evaluere ulike tester som prøver å forutsi hvilke pasienter som trygt kan unngå 
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cellegift. En annen kreftstudie de er med på skal man sammenligne proton- versus 

fotonbehandling i diffus grad II og III glioma ved hjernekreft. Utover disse prosjektene er 

gruppen involvert i prosjekter som innebærer forskning på Multiple sklerose, revmatisme, 

traumatologi, ortopedi, kroniske tarmsykdommer og demens.  

Det ble gitt innspill til 14 forskningssøknader i 2019 og 7 søknader i 2020. Dette var søknader 

om forskningsmidler til Helse Sør-Øst RHF, Forskningsrådet eller Kreftforeningen.  

 

Gruppen har vært forfattere eller medforfatter på 21 artikler de siste fem årene, blant annet en 

artikkel i Journal of American Medical Association (JAMA). 

https://www.ous-research.no/home/healtheconomics/Group+members/16740 

 

Viktige oppgaver for Team helseøkonomi: 

 Gi råd og veiledning innen helseøkonomisk evaluering til forskere i Helse Sør-Øst 

 Innspill til søknader om forskningsmidler og utforming av protokoller  

 Analysearbeid  

 Artikkelskriving 

 Organisere og holde kurs i økonomisk evaluering 

 Delta i forskningsprosjekter, initiert internt eller av andre, som fører til publikasjoner 

innen økonomisk evaluering. 

Mål 

RFST skal bidra til høy kvalitet av forskning innen helseøkonomisk evaluering som vil bidra 

til å gi beslutningstakere et godt grunnlag når nye metoder vurderes innført.  

 

Strategi 

Strategien for å nå målet har 3 elementer, beskrevet i det følgende: 

I: Internt samarbeid og synlighet 

For å oppnå målet er det viktig å ha et solid fagmiljø innenfor helseøkonomi i RFST. I RFST 

er det et tett samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer og gjennom CTU får forskere tilgang til 

ulik kompetanse samlet på ett og samme sted, og hvor de ulike faggruppene samarbeider tett i 

både planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter. Eksempler på dette er 

kvalitetssikring av forskningsdata, hvor helseøkonomene samarbeider med datahåndterer for å 

sikre at nødvendig data for helseøkonomiske analyser blir inkludert i databasen. 

Organiseringen av CTU gir også mulighet for samarbeid og synergi mellom en helseøkonom 

og studiestatstiker. En felles koordinering for alle involverte funksjoner sikrer god 

informasjonsflyt og planlegging i prosjekter. 

Det har også vist seg å ha en stor verdi å inkludere helseøkonomene på 

studiemøter/kartleggingsmøter i CTU, noe som har ført til at mange flere fremtidige studier 

vil inkludere helseøkonomi i sin forskning. Vi ser også at flere forskere viser interesse for å 

inkludere helseøkonomi i sine prosjekter, både fordi det har blitt en større bevissthet rundt 

https://www.ous-research.no/home/healtheconomics/Group+members/16740
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dette temaet i samfunnet og ikke minst er det en fordel å ha dette med i søknader om 

forskningsmidler for å kunne belyse nytten for både pasientene og samfunnet. Per i dag har 

helseøkonomene finansiering fra 8 prosjekter som skal ha hjelp til analysearbeid innen en 5-

års periode, og har i tillegg en rekke andre henvendelser som ønsker rådgivning.  

Integrasjon og prosjekttilfang gjennom CTU gjør at gruppen innen helseøkonomi kan vokse 

og skape et større internt fagmiljø.   

Kursaktivitet og presentasjoner for klinikker og forskningsgrupper trigger henvendelser fra 

forskere. Dette understreker behovet for å gjøre forskere i regionen oppmerksomme på at 

inkludering av helseøkonomi er et viktig element å vurdere i forskningsprosjekter og en 

erkjennelse av at tilgjengelig forskningsstøtteaktivitet innen feltet ikke er like kjent for alle.  

Videreutvikling av kurs og oppsøkende virksomhet blir derfor viktig for å gjøre vår 

kompetanse synlig og kjent i Helse Sør-Øst.  

II: Bygge eksterne nettverk 

For å oppnå målet er det vel så viktig å ha et solid fagmiljø i helseøkonomi utenom 

RFST. Vi ønsker å ta initiativ til et samarbeid med andre relevante grupper og institusjoner 

som jobber med økonomisk evaluering for gjensidig nytte og utvikling gjennom å opprette 

«Nettverk for økonomisk evaluering». Per i dag eksisterer ikke et slikt type nettverk i Norge.  

Et slikt nettverk vil knytte sammen miljøer innen økonomisk evaluering slik at alle får et 

større faglig fellesskap. Mange institusjoner har relativt små miljøer for helseøkonomisk 

evaluering, og kan derfor ha nytte av et utvidet uformelt og formelt samarbeid. Dette gjelder 

ikke bare Team helseøkonomi i RFST, men også Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet, 

Helsedirektoratet, Ahus og Statens legemiddelverk har grupper/medarbeidere som arbeider 

med de samme problemstillingene. Et godt og stabilt nettverk vil bidra til samarbeid mellom 

de som jobber med økonomisk evaluering på disse institusjonene. RFST vil ha en sentral rolle 

både ved å ta initiativet til et slikt nettverk, og ved å tilby kontorfellesskap til eventuelt nye 

stipendiater slik at kompetansen og miljøet i RFST og i nettverket for øvrig styrkes. Mulige 

aktiviteter og tilbud:  

 

 Felles kurs og seminarer. 

 Felles forskningsprosjekter 

 Eksterne aktiviteter som gir synlighet av helseøkonomi og deres nytte.  

 «Mentoring» av hverandre 

 Tilbud om kontorplasser for stipendiater, postdoc og andre som arbeider med 

helseøkonomiske evalueringer 

 Skrive felles søknader om midler, stipendiater  

 Etablere bistillinger i samarbeidsmiljøene 
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I forbindelse med satsingen på nettverksbygging, vil OUS legge til rette for at ansatte kan 

søke på akademiske bistillinger ved andre institusjoner når bistillingen passer med de 

strategiske målene ved OUS. 

 

III: Spissing av kompetanse  

Vi vil satse på å utvikle nye metoder og spissing av kompetanse på enkelte områder.  

I tillegg til økt intern synlighet og eksterne nettverk, ønskes utvikling av ledende kompetanse 

på noen felt. Dette inkluderer: 

 Nye metoder for kunne gjennomføre økonomiske evalueringer raskere, mer flere 

parametre, og med større reproduserbarhet enn det man gjør i dag. I dag brukes ofte 

såkalte Markov modeller som implementeres i Excel. Vi vil satse på å bli ledende på nye 

metoder, blant annet ved bruk av sterkere programmeringsinstrumenter (R, Python) i 

stedet for verktøy som Excel. 

 Bruk av registerinformasjon i økonomisk evaluering. I økonomiske evaluering bygger 

man modeller der pasientene går fra en tilstand til en annen (frisk, syk, død) med visse 

sannsynligheter. Ofte hentes disse sannsynlighetene fra andre studier, men i Norge har 

man mulighetene til i større grad å integrere informasjon fra ulike registre i en økonomisk 

evaluering: I hvor stor grad personer blir mindre uføre med en behandling enn en annen, 

kan man se i nasjonale registre for trygd (FD-Trygd). Sannsynligheten for at en person 

med IBD skal ende opp med et dyrt kirurgisk inngrep, kan man finne i Norsk 

Pasientregister. Miljøet ved OUS og i Norge har et konkurransefortrinn fordi vi har gode 

registre og kan derfor ligge i forkant av en utvikling av metoder for å integrere 

registerinformasjon i økonomisk evalueringsmodeller. Vi har et mål om å være nasjonalt 

ledende på dette feltet og utvikle metoder som kan brukes internasjonalt. Dette vil vi gjør 

blant annet ved å søke om forskningsmidler til å ansatte stipendiater på feltet.  

 I tillegg til de konkrete områdene, vil det være en viktig strategi å satse på nye 

medarbeideres interesser og kompetanse. Forskning er i stor grad drevet av entusiastisk 

interesse og nysgjerrighet og det vil være viktig å gi nye medarbeider frihet til å påvirke 

strategien og muligheten til å satse på det de mener er viktig. Vi vil satse på å skape slike 

rom for nye ansatte. 

 

Oppsummering 

Vårt miljø skal bli en pådriver og en sterk faglig ressurs slik at helseøkonomi inkluderes som 

en naturlig del av mange forskningsprosjekter i Helse Sør-Øst. Det må tilrettelegges for at 

gruppen få anledning til å jobbe strategisk for å komme i en slik posisjon. Vi vil rekruttere 

kandidater som ønsker å ha en sentral og viktig rolle i dette arbeidet. Vi vil finne kandidater 

som både har den riktige kompetansen og motivasjonen for å løfte frem helseøkonomi, bygge 

opp et nettverk for helseøkonomisk evaluering og jobbe målrettet med å gi fagfeltet den 

posisjonen den bør ha både i OUS og i regionen.  

 

 

 


