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Sammendrag 

Sjeldne diagnoser omfatter et bredt spekter av ulike diagnoser som likevel blir vurdert som én 

gruppe på grunn av felles utfordringer knyttet til samfunnets og helsevesenets prioritering av 

gruppen. I denne rapporten estimeres de totale samfunnskostnadene for sjeldne diagnoser i Norge. 

Usikkerhet med hensyn til diagnose er typisk for sjeldenområdet. Usikkerhet er også noe som 

påvirker presisjonsnivået i denne analysen. Men gjennom denne analysen har vi likevel vist at det 

ikke hersker usikkerhet om at sjeldne diagnoser samlet representerer samfunnskostnader på nivå 

med de aller største diagnosegruppene i Norge. De årlige samfunnskostnadene er beregnet til 167 

milliarder kroner. Til sammenlikning er samfunnskostnadene relatert til kreft 210 milliarder kroner 

per år.  

Til tross for store forskjeller mellom sjeldne diagnoser, finnes det flere fellestrekk som gir et grunnlag for å se 

dem som en helhetlig gruppe. For det første, som en følge av at en diagnose er sjelden, vil manglende 

kompetanse og informasjon om diagnosen medføre at man i større grad må bli sin egen ekspert og guide i 

pasientforløpet, og bruke mye ressurser på dette. For det andre er de aller fleste diagnosene kroniske og varer 

livet ut. Dette gjør at oppfølgingen i kommunen og samarbeid mellom ulike instanser i helsetjenesten er viktig. I 

tillegg har de fleste sjeldne diagnoser et sammensatt sykdomsbilde. Dette gjør at det ikke bare er et behov for 

samhandling på tvers av ulike ledd i helsetjenesten, men også samhandling mellom ulike spesialister.  

Inntil 320 000 personer i Norge har en sjelden diagnose 

Det er utfordrende å tallfeste forekomsten av sjeldne diagnoser i Norge presist. Dette skyldes særlig den spesielle 

kombinasjonen av mange diagnoser og lav prevalens per diagnose. Det har lenge vært en vanlig antakelse at 

mellom 30 000 og 100 000 nordmenn lever med en sjelden diagnose. Men internasjonal, forskningsbasert 

kunnskap om sjeldne diagnoser har blitt vesentlig bedre de siste årene. På verdensbasis estimeres det i dag at 

mellom 3,5 og 5,9 prosent av befolkningen har en sjelden diagnose, det vil si mellom 190 000 og 320 000 

personer i Norge. Det er dette estimatet som er lagt til grunn i Helse- og omsorgsdepartementets Nasjonal 

strategi for sjeldne diagnoser, som kom høsten 2021.  

Majoriteten av sjeldne diagnoser er medfødte og påvises i barndommen. I tillegg er det flere av de mest alvorlige 

sjeldne diagnosene som gir utviklingshemming, som medfører omfattende behov for tjenester.  

Figur 1: Kategorisering av et representativt utvalg av sjeldne diagnoser i Norge. Kilde: Lopez-Bastida mfl. (2016), bearbeidet 
av Menon 

 

78 %

22 %

Medfødt

Ikke
medfødt

56 %

44 %

Påvises kun i
barndommen

Kan påvises både i
barndommen og i
voksen alder

44 %

56 %

Medfører
utviklingshemming

Medfører ikke
utviklingshemming



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  4  R A P P O R T  

 

Totalt 167 milliarder i samlede årlige samfunnskostnader knyttet til sjeldne diagnoser 

De samlede årlige samfunnskostnadene    

knyttet til sjeldne diagnoser estimeres i 

denne rapporten til 167 milliarder 

kroner (i 2022). Av dette utgjør 

sykdomsbyrden, det 

samfunnsøkonomiske tapet knyttet til 

redusert livskvalitet og tapte leveår, mer 

enn 100 milliarder kroner. Helse- og 

omsorgstjenester knyttet til sjeldne 

diagnoser estimeres til i underkant av 50 

milliarder, hvorav arbeidsinnsatsen til 

pårørende står for om lag ni milliarder. 

Produksjonstapet som oppstår som 

følge av at sjeldne diagnoser holder 

personer ute av verdiskapende arbeid 

estimeres til i underkant av 20 milliarder 

kroner årlig.  

Sjeldne diagnoser som er medfødt og påvises i barndommen, representerer en stor andel av forekomsten. 

Samtidig er også samfunnskostnadene for hver enkelt pasient stor for denne gruppen. Det mest avgjørende for 

samfunnskostnadene er likevel hvorvidt diagnosen medfører utviklingshemming eller ikke: Vi finner at sjeldne 

diagnoser som medfører utviklingshemming har betydelig høyere samfunnskostnader sammenlignet med de 

som ikke medfører utviklingshemming. Dette henger sammen med en lavere forventet levealder, en 

gjennomsnittlig lavere livskvalitet i tillegg til store ressursbehov gjennom helse- og omsorgstjenesten.  

Diagnostisering og gode behandlingsforløp sentralt for å redusere sykdomsbyrde og samfunnskostnader 

Vi finner en klar sammenheng mellom sjeldne diagnoser som har helseregistre med tilknytning til 

kompetansesentre eller brukerorganisasjoner, og etablerte behandlings- og oppfølgingsforløp for disse 

diagnosene. Kunnskap om diagnosen er avgjørende for utvikling av helsetilbud. Utviklingen innen genetisk 

testing, som nyfødtscreening og sekvenseringsteknologi, har også bidratt til at flere enn noen gang får stilt riktig 

diagnose, og tidligere enn før.   

For diagnoser som er medfødte og blir oppdaget gjennom nyfødtscreening blir spesialisthelsetjenesten koblet 

på veldig tidlig i forløpet. For andre diagnoser som gjerne har mildere symptomer i starten og nødvendigvis ikke 

viser alvorlige symptomer med det første, vil fastlegen og andre instanser fra kommunehelsetjenesten være mer 

involvert. Involvering av fastleger, fysioterapeuter, og kommunehelsetjenesten generelt, herunder 

tilrettelegging i både barnehage og skole, er en viktig del av behandling og oppfølging for personer med sjeldne 

diagnoser. Flere av de sjeldne diagnosene er ressurskrevende i form av behov for en helhetlig habilitering og 

tilrettelegging gjennom hele livet. Manglende kunnskap, koordinering av tverrfaglige instanser og ressurser 

pekes på som årsaker til utfordringene flere av kommunene står overfor.  

Figur 2: Samlede samfunnskostnader for sjeldne diagnoser i Norge. 
Kilde: Norske prevalenstall, Lopez-Bastida mfl. (2016), bearbeidet av  
Menon 
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Innledning 

Bakgrunn 

Sjeldne diagnoser representerer en stor helseutfordring for vårt samfunn. For de fleste av disse diagnosene 

finnes det ingen kur, de er krevende eller umulige å forebygge, de er oftest kroniske og mange resulterer i tidlig 

død. 

Det finnes et stort antall sjeldne diagnoser, om lag 7 000. Det er ikke bare store forskjeller i hvilke konsekvenser 

diagnosene medfører, men det kan også være store forskjeller for personer med samme diagnose. Bildet 

kompliseres ytterligere av at forekomsten kan være preget av geografiske og familiære opphopinger, ettersom 

mange av diagnosene er genetisk betinget. Dette har også resultert i store forskjeller i hvordan ulike land og ulike 

helseregioner behandler de samme diagnosene. 

Til tross for de store forskjellene mellom ulike sjeldne diagnoser finnes det også fellestrekk som gjør det viktig å 

se dem i sammenheng. At alle diagnosene er sjeldne skaper felles utfordringer knyttet til manglende kunnskap 

om diagnose og sykdomsforløp, og dermed også utvikling av et godt behandlingstilbud.   

Usikkerheten som de mange og heterogene diagnosene skaper på sjeldenområdet gjenspeiles også i at det i liten 

grad er gjort internasjonale beregninger av samfunnskostnadene på området. Denne rapporten representerer 

en sammenstilling av kunnskap som så vidt vi kan se ikke tidligere er gjennomført for sjeldenområdet, selv 

internasjonalt.  

Samfunnskostnadsanalyser bidrar til et helhetlig kunnskapsgrunnlag for prioritering av 

helsetiltak 

Før man kan avgjøre verdien av å løse et problem, er det nødvendig å si noe om hva konsekvensene av ikke å 

løse problemet er. I dette tilfellet er de negative konsekvensene knyttet til sjeldne diagnoser problemet som en 

ønsker å motvirke. Med samfunnskostnader menes alle de negative konsekvensene som, i dette tilfellet, sjeldne 

diagnoser har for samfunnet. I henhold til terminologien i utredningsinstruksen for offentlige tiltak, utgjør disse 

kostnadene en «beskrivelse av et samfunnsproblem».1 Samfunnskostnadene kategoriseres gjerne i tre grupper; 

sykdomsbyrde, produksjonstap og helsetjenestekostnader. Sykdomsbyrden beskriver de menneskelige tapene 

som sjeldne diagnoser påfører innbyggerne i samfunnet, i form av redusert livskvalitet og tapte leveår. 

Produksjonstapet beskriver konsekvensene som sjeldne diagnoser har for samfunnets verdiskaping, fordelt på 

tapt arbeidsinntekt til individet, redusert overskudd for arbeidsgiver og tapte skatteinntekter for staten. 

Helsetjenestekostnader representerer tiltak fra samfunnet for å motvirke sykdomsbyrde og produksjonstap. 

For å sette omfanget av samfunnskostnadene knyttet til sjeldne diagnoser i kontekst, kan det være nyttig å se 

dette i forhold til konsekvensene av annen diagnose. Helsedirektoratet har estimert de samlede 

samfunnskostnadene knyttet til diagnose og ulykker i 2015 til om lag 2000 milliarder kroner.2 Til sammenligning 

estimerer vi her samfunnskostnadene isolert til sjeldne diagnoser i 2022 til 167 milliarder kroner. Med andre ord 

representerer sjeldne diagnoser, isolert sett, om lag åtte prosent av de samlede negative konsekvensene som 

diagnose har for det norske samfunnet.  

 

1 Direktoratet for økonomistyring (2018): Veileder til utredningsinstruksen 
2 Helsedirektoratet (2019): Samfunnskostnader ved diagnose og ulykker 2015 
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Behov for flere ulike perspektiver ved prioritering av ressurser 

Denne analysen vil kunne tilføre ny innsikt om et diagnoseområde som er preget av stor usikkerhet. Blant annet 

vil samfunnskostnadsanalyser være del av et relevant kunnskapsgrunnlag for hvordan samfunnets ressurser skal 

prioriteres effektivt. I forlengelsen vil en kunne gjøre analyser om sjeldenområdet gis tilstrekkelig prioritet i alt 

fra FoU-arbeid for nye behandlinger til behandling og oppfølging.  

Samtidig er det behov for flere perspektiver enn effektivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Et ensidig fokus 

på økonomisk effektivitet vil kunne gå på bekostning av hva som oppfattes som en rettferdig ressursbruk. En 

alternativ tilnærming til økonomisk effektivitet er tanken om at alle skal ha like muligheter til samfunnets goder, 

som for eksempel helse eller utdanning.3 

Av flere årsaker er hensynet til rettferdighet spesielt sentralt innenfor sjeldenområdet. Den lave forekomsten av 

hver enkelt diagnose bidrar til relativt lav kunnskap i helsetjenesten og mer kostbar behandling enn for de store 

«folkediagnosene», som igjen gir utslag i lavere kostnadseffektivitet. En annen årsak er at mens de store 

«folkediagnosene» ofte er tett knyttet til faktorer som livstil og alderdom, så er om lag 80 prosent av sjeldne 

diagnoser i Norge genetisk betinget, og rammer i stor grad barn og unge. Dette bryter med en 

rettferdighetstankegang om at alle skal ha like muligheter.  

Oppbygning av rapporten 

I rapportens første kapittel beskrives relevant kunnskap omkring sjeldne diagnoser. Det inkluderer definisjon, 

inndeling i ulike kategorier, og redegjørelse for forekomst. 

I kapittel 2 presenteres en kartlegging av hvordan sjeldne diagnoser behandles og følges opp i den norske 

helsetjenesten i dag.  

I kapittel 3 presenteres utvalgte sjeldne diagnoser, med tilhørende samfunnskostnader. Det vises hvordan disse 

diagnosene sammen danner et representativt bilde av sjeldenområdet, sett i lys av blant annet kategoriseringene 

gitt i kapittel 1. 

I kapittel 4 presenteres vårt estimat for de samlede samfunnskostnadene knyttet til sjeldne diagnoser.  

 

3 Prioritering av liv og helse er belyst i flere tidligere Menon-rapporter, se bl.a. Menon (2021): Ulik praksis og prioritering av liv og helse  

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2021-126-Ulik-praksis-og-prioritering-av-liv-og-helse-i-helserelaterte-investeringer.pdf
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1. Om sjeldne diagnoser 

Sjeldne diagnoser kan være svært forskjellige, men har til felles at hver diagnose rammer et fåtall personer. 

Til sammen er imidlertid et stort antall personer rammet av en sjelden diagnose i dag. 

1.1. Definisjon av sjeldne diagnoser 

Begrepet sjelden diagnose, diagnose eller tilstand, brukes om diagnoser som har lav forekomst i en befolkning. 

Det finnes ingen universell standard for hvor sjelden diagnosen må være for å falle inn under definisjonen, men 

i likhet med resten av Europa, regnes en diagnose som sjelden i Norge når den rammer én – eller færre – per 

2000 innbyggere.4 I Norge vil det si at en diagnose som rammer inntil 2 700 personer regnes som sjelden.5 

Definisjonen omfatter sjeldne diagnoser, diagnoser eller tilstander uavhengig om de er medfødt eller ervervet. 

I fagmiljøet bruker man ofte betegnelsen ultrasjelden diagnose for en diagnose som opptrer ekstremt sjelden.6  

Det finnes ikke en klar definisjon på hva som er en ultrasjelden diagnose, men en av 50 000 innbyggere og en av 

100 000 benyttes ofte. I en norsk kontekst vil en diagnose som rammer inntil om lag 100 personer omtales som 

en ultrasjelden diagnose.  

1.2. Utvikling i antall sjeldne diagnoser 

På verdensbasis er det identifisert over 7 000 ulike sjeldne diagnoser.7 Samtidig identifiseres det nye sjeldne 

diagnoser hvert år, i takt med medisinsk utvikling og nye genetiske funn.8 Ifølge International rare diseases 

research consortum (IRDiRC) er det identifisert mer enn 800 nye sjeldne diagnoser fra 2010 til 2020, som tilsvarer 

omtrent 10 prosent økning i antall diagnoser de siste 10 årene.9 IRDiRC finner også at antall gener som kan kobles 

til sjeldne diagnoser har økt fra i overkant av 2 500 til over 4 000 fra 2010 til 2020.  

Figur 3: Akkumulert antall nye sjeldne diagnoser globalt fra 2010-2020. Kilde: International Rare Diseases Research 
Consortium (2021) 

 

 

4 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (2019): Hva er en sjelden diagnose? 
5 Dersom man benytter seg av et befolkningstall på 5,4 millioner innbyggere. 
6 Helse- og omsorgsdepartementet (2021): Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser  
7 TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (2021): Mer om sjeldne diagnoser 
8 Helse- og omsorgsdepartementet (2021): Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser  
9 International Rare Diseases Research Consortium (2021): RD Metrics 
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1.3. Kategorisering av sjeldne diagnoser 

Til tross for stor klinisk heterogenitet mellom de ulike diagnosene har de fleste sjeldne diagnoser til felles at de 

er alvorlige, komplekse, ofte kroniske og progressive, og påvirker livskvaliteten negativt livet ut.10 De fleste 

sjeldne diagnoser er genetiske og til stede gjennom hele livet, selv om symptomene ikke nødvendigvis er synlig 

fra fødsel. Flere av de ervervede sjeldne diagnosene forårsakes også ofte av genetisk disposisjon.11 Fellestrekkene 

gjør det mulig å samle og kategorisere sjeldne diagnoser. 

Den europeiske databasen Orphanet samler inn informasjon om alle sjeldne diagnoser og klassifiserer dem inn i 

ulike kategorier.12 I en analyse fra 2019, hvor over 6 000 sjeldne diagnosene var inkludert, ble det beregnet at 

omtrent 72 prosent av samtlige sjeldne diagnoser var genetiske. Omtrent to tredjedeler av disse påvises i 

barndommen.13 Figur 4 viser fordelingen mellom de 6 000 diagnosene etter begynnelsesalder. I Norge beregner 

man at andelen genetiske diagnoser er noe høyere, tilnærmet 80 prosent, med tilsvarende fordeling av 

begynnelsesalder som i resten av verden.14 

Figur 4: Fordeling av begynnelsesalder til de ulike sjeldne diagnosene i Orphanet sin database. Kilde: Wakap mfl. (2020) 

 

 

I tillegg til å kategorisere sjeldne diagnoser etter hvorvidt de er genetisk betinget eller når de vanligvis påvises, 

kan de sorteres i ulike diagnosegrupper basert på kliniske symptomer.15 De fleste sjeldne diagnoser er komplekse 

tilstander som påvirker flere organsystemer. Dermed kan hver diagnose inngå i flere klassifiseringsgrupper, 

avhengig av symptomene. Tekstboks 1 viser hvilke generelle diagnosegrupper Orphanet opererer med, basert 

på kliniske symptomer.16   

 

10 Rare Diseases International (2019): Rare Diseases: Leaving no one behind in Universal Health Coverage 
11 Helse- og omsorgsdepartementet (2021): Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser 
12 Orphadata (2022): Nomenclature and Classification of Rare Diseases 
13 Wakap mfl. (2019): Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database 
14 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (2019): Hva er en sjelden diagnose? 
15 Bjørnstad, Wekre, & Martinsen (2020): Coding of rare disorders in Norway. Why do we need ORPHAcodes? 
16 Walker mfl. (2017): The collective impact of rare diseases in Western Australia: an estimate using a population-based cohort 
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Cystisk fibrose er et eksempel på en kompleks diagnose som påvirker flere organer. I Orphanet vil diagnosen 

derfor bli kategorisert inn under flere klassifiseringsgrupper som blant annet: 1) sjelden gastroenterologisk 

diagnose fordi magetarmkanalen påvirkes av diagnosen, 2) sjelden leverdiagnose fordi galleutsondringen er 

nedsatt ved cystisk fibrose, noe som kan påvirke leveren og 3) sjelden luftveisdiagnose fordi diagnosen medfører 

forstyrrelser i lungene.17  

1.4. Forekomst av sjeldne diagnoser 

På verdensbasis estimeres det at mellom 3,5 og 5,9 prosent av befolkningen har en sjelden diagnose.18 Dette 

tilsvarer at mellom 263 og 446 millioner mennesker lever med en sjelden diagnose, hvorav om lag 30 millioner i 

Europa.19   

1.4.1. Inntil 320 000 nordmenn antas å ha en sjelden diagnose 

Det finnes lite kunnskap om omfanget av sjeldne diagnoser i Norge, og det er derfor knyttet betydelig usikkerhet 

til hvor mange nordmenn som er rammet. Siden 1990 var det lenge en vanlig antakelse at om forekomsten var 

om lag 30 000 personer. Men Nasjonal kompetansetjenester for sjeldne diagnoser har lenge argumentert for at 

dette antallet er for lavt.20 Et vanlig estimat har i senere tid vært at mellom 30 000 og 100 000 nordmenn lever 

med en sjelden diagnose.21  

Høsten 2021 kom regjeringens nye strategi for sjeldne diagnoser, og her legges det til grunn en vesentlig høyere 

forekomst:  

 

17 Orphanet (2022): The portal for rare diseases and orphan drugs 
18 Rare Diseases Europe (2020): About Rare Diseases 
19 Rare Diseases International (2019): New scientific paper confirms 300 million people living with a rare disease worldwide 
20 Gråbøl-Undersrud (2020): Flere enn 30 000 personer i Norge lever med en sjelden diagnose 
21 TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (2021): Mer om sjeldne diagnoser  

 

Sjelden arvelig nevrodegenerativ diagnose  Sjelden neoplastisk diagnose 

Sjelden nevrologisk diagnose   Sjelden luftveisdiagnose 

Sjelden hjertediagnose    Sjelden system- eller revmatologisk diagnose 

Sjelden hematologisk diagnose   Sjeldne medfødt stoffskiftefeil 

Sjelden huddiagnose    Sjeldne øre-nese-hals diagnoser 

Sjelden gastroenterologisk diagnose  Sjelden endokrin diagnose 

Sjelden øyediagnose    Sjelden bendiagnose 

Sjelden leverdiagnose    Sjelden urogenital diagnose 

Sjelden gynekologisk- eller obstetrisk diagnose Sjelden odontologisk diagnose 

Sjelden nyrediagnose    Sjelden immundiagnose 

Sjelden sirkulasjonsdiagnose   Sjelden abdominal kirurgisk diagnose 

 

Tekstboks 1: Oversikt over de 22 klassifiseringsgruppene over sjeldne diagnoser til Orphanet. Kilde: Walker mfl.  (2017) 
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«Med utgangspunkt i gjeldende definisjon av en sjelden diagnose (≤ 5/10 000) og europeiske tall, er 

forekomsten av sjeldne diagnoser i Norges befolkning estimert til 3,5–5,9 prosent. Med et folketall på 

5 367 580 vil det bety at mellom 190 000 og 320 000 personer i Norge har en sjelden diagnose eller 

tilstand.»22 

1.4.2. Ingen systematiske kjønnsforskjeller på overordnet nivå 

På et overordnet nivå er det ikke dokumentert systematiske forskjeller i forekomst mellom kvinner og menn. 

Men enkelte lidelser er mer utbredt blant menn enn kvinner – og motsatt. Autoimmune diagnoser er generelt 

mer utbredt blant kvinner, som blant annet den sjeldne diagnosen systemisk sklerose.23 Fragilt X syndrom, 

Duchennes muskeldystrofi og hemofili er eksempler på diagnoser som derimot er mer utbredt blant menn av 

genetiske årsaker.24,25 

1.4.3. Lokal opphoping i forekomsten av genetisk betingede diagnoser 

På tvers av geografiske områder er forekomsten av sjeldne diagnoser varierende. Genetisk variasjon i 

befolkningen, miljømessige og samfunnsmessige aspekter, samt overlevelsesutfordringer i forskjellige regioner 

er faktorer som påvirker den varierende frekvensen av ulike sjeldne diagnoser på tvers av geografiske områder.26 

Dette gjelder spesielt for den store andelen med sjeldne diagnoser som er genetisk betinget.  

Et eksempel er cystisk fibrose, som er mer utbredt i Europa sammenlignet med Asia. En punktprevalens27 av en 

sjelden diagnose vil derfor ikke kunne representere den sjeldne diagnosen på tvers av geografi og populasjoner. 

I Norge finnes det flere eksempler på lokal opphoping av genetisk betingede diagnoser. Eksempelvis er 

forekomsten av Fabry diagnose større på Vestlandet enn i Sverige samlet.28 

 

22 Helse- og omsorgsdepartementet (2021): Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser 
23 Ørstavik (2017): Hvorfor er autoimmune diagnoser hyppigere hos kvinner? 
24 Frambu (2019): Beskrivelse av fragilt x syndrom 
25 HelseNorge (2018): Hemofili 
26 Wakap mfl. (2020): Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database 
27 Punktprevalens er tallet på hvor mange individer i en gruppe som har en viss tilstand eller diagnose på et gitt tidspunkt 
28 Houge & Skarbøvik (2005): Fabrys diagnose – en diagnostisk og terapeutisk utfordring 
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2. Pasientforløp for personer med sjeldne diagnoser i 
Norge 

2.1. Nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge 

Det finnes ni landsdekkende kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge.29 De landsdekkende 

kompetansesentrene er underliggende sentre til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). 

Hvert kompetansesenter har ansvar for diagnosegrupper eller spesifikke diagnoser, og er knyttet til 

spesialisthelsetjenesten.30 Kompetansesentrene er et viktig sted for informasjons- og kunnskapsdeling mellom 

fagfolk i hjelpeapparatet. Tekstboksen nedenfor gir en oversikt over de ni kompetansesentrene underlagt NKSD.  

 

 

29 Oslo Universitetssykehus (2021): Besøk sentrene i kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser 
30 HelseNorge (2019): Kompetansesentrene for sjeldne diagnoser 
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Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

Frambu er et tverrfaglig kompetansesenter og en møteplass til barn, unge og voksne med over 400 ulike sjeldne 

diagnoser, samt til pårørende og tjenesteytere rundt disse. Frambu er en selveid privat stiftelse som er et statlig finansiert 

supplement til det ordinære tjenesteapparatet. https://frambu.no/  

Nasjonalt kompetansesenter for porfyridiagnoser (NAPOS) 

NAPOS arbeider for bedret diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med porfyridiagnoser. NAPOS opprettet 

et norsk porfyriregister i 2002 som har som formål å kvalitetssikre og forbedre diagnostikk og behandling av 

profyripasienter. https://helse-bergen.no/nasjonalt-kompetansesenter-for-porfyrisykdommer-napos  

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) 

Det finnes en rekke sjeldne diagnoser hvor epilepsi er en del av sykdomsbilde. Flere av disse diagnosene er NK-SE ansvarlig 

for som de tilbyr informasjon, rådgivning og kurs til. https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-

regionale-tjenester/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser  

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) 

NMK jobber for at personer med arvelige nevromuskulære diagnoser skal få et godt, helhetlig og individuelt tilbud 

gjennom hele livet. Nevromuskulære diagnoser er en variert diagnosegruppe med over hundre forskjellige sjeldne 

diagnoser. NMK har kompetanseansvar for alle diagnosene i muskelregisteret. https://unn.no/fag-og-

forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nevromuskulert-kompetansesenter  

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) 

NevSom har kompetanseansvar for nevroutviklingsforstyrrelsene autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom, samt 

hypersomniene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom. NevSom arbeider med fagutvikling, 

forskning, formidling, bistand og rådgivning. https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-

regionale-tjenester/nevsom  

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) 

NSCF har ansvar for cystisk fibrose, primær ciliær dyskinesi og Shwachman-Diamond syndrom. Senteret skal sikre at 

personer med disse diagnosene får likeverdig tilgang til kompetansetjenestetilbud og helsetjenester gjennom sine livsløp. 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/norsk-senter-for-cystisk-fibrose  

Senter for sjeldne diagnoser 

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Senteret driver 

med kompetanseoppbygging for mer enn 100 sjeldne medisinske tilstander, men de driver som hovedregel ikke med 

utredning og behandling. https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/senter-

for-sjeldne-diagnoser  

TAKO-senteret – Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser 

TAKO er en forkortelse for TAnnhelseKOmpetanse. Senteret jobber for helhetlig ivaretakelse av munnhelse og -funksjon 

hos mennesker med sjeldne diagnoser som påvirker dette området. De bygger kompetanse, formidler kunnskap, driver 

med forskning og underviser om oral helse ved sjeldne diagnoser. https://lovisenbergsykehus.no/tako-senteret  

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

TRS har ansvar for en rekke sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Til sammen 

har de ansvar for rundt 100 sjeldne diagnoser. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap. 

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-

diagnoser  

* Per dags dato er systemet for sjeldne diagnoser under evaluering/ endring. Det vil si at det blant annet ses på organisering og innhold 

i kompetansetjenester og -sentre som en del av oppfølgingen av den nasjonale sjeldenstrategien. Informasjonen i denne tekstboksen 

kan derfor avvike ved etablering av ny strategi. (juni 2022) 

Tekstboks 2: Oversikt over de ni kompetansesentrene underlagt av NKSD. Kilde: Hentet fra de ulike kompetansesentrene, 
juni 2022 

https://frambu.no/
https://helse-bergen.no/nasjonalt-kompetansesenter-for-porfyrisykdommer-napos
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nevromuskulert-kompetansesenter
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nevromuskulert-kompetansesenter
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/norsk-senter-for-cystisk-fibrose
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/senter-for-sjeldne-diagnoser
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/senter-for-sjeldne-diagnoser
https://lovisenbergsykehus.no/tako-senteret
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser
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Til tross for at flere hundre sjeldne diagnoser er tilknyttet til et kompetansesenter, er det fortsatt en rekke 

diagnoser som ikke tilhører et slikt senter. For personene dette gjelder, kan veien til riktig behandling være 

krevende. I de neste delkapitlene beskrives typiske utrednings- og behandlingsløp for personer med en sjelden 

diagnose. 

 

2.2. Utredning og diagnostisering 

2.2.1. Kompetansesentre og brukerorganisasjoner er betydningsfulle for diagnostisering 

Det kan være krevende å utrede og sette riktig diagnose på personer med en sjelden diagnose.31 Manglende eller 

forsinket diagnose kan få fatale konsekvenser gjennom både feil behandling og unødvendig forverring av 

diagnosen. Manglende kunnskap er en av hovedårsakene til forsinket og/eller feildiagnostisering. Flere av våre 

intervjuobjekter og internasjonal forskning peker på at dersom det eksiterer et kompetansesenter eller en 

brukerorganisasjon for en gruppe diagnoser, i tillegg til egne registre, er det større sannsynlighet for at 

symptomer blir fanget opp og riktig diagnose blir stilt tidligere.32 

Den europeiske organisasjonen for sjeldne diagnoser, Eurodis, har gjennomført en rekke spørreundersøkelser på 

tvers av land som blant annet undersøkte andelen av personer med forsinket diagnose og andel personer som 

har mottatt feilbehandling som en følge av feildiagnostisering.33 Rapporten peker på høye andeler med forsinket 

diagnostisering og feilbehandling som en konsekvens av forsinkelsen. De siste ti årene har det likevel skjedd store 

forbedringer. Gjennom samtalene med eksperter pekes det på en tydelig sammenheng mellom forbedring i 

utredning og diagnostisering og opprettelsen av ulike kompetansesentre. 

2.2.2. Utvikling i screening og sekvenseringsteknologi  

Ifølge Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser klarer man i dag å stille riktig diagnose for om lag 60 prosent av 

dem med en genetisk arvelig sjelden diagnose som blir henvist.34 Utviklingen innen genetisk testing, som 

nyfødtscreening og sekvenseringsteknologi, har bidratt til at flere enn noen gang får stilt riktig diagnose, og 

tidligere enn før. Fra 2012 til 2017 var 23 sjeldne diagnoser inkludert i nyfødtscreeningen, mens dette nå har økt 

til 26 diagnoser.  

Til sammenligning screener man for 54 sjeldne diagnoser i USA, samtidig som man kun screener for ni i 

Storbritannia.35 Variasjonen mellom land henger sammen med fastsatte kriterier for å godkjenne screening, da 

man eksempelvis i Norge ikke screener for sjeldne tilstander med manglende evidens for prognoseforberedende 

behandling og oppfølging.36  

 

31HelseNorge (2019): Å stille en sjelden diagnose   
32 Zurynski mfl. (2017): Australian children living with rare diseases: experiences of diagnosis and perceived consequences of diagnostic delays 
33 Eurodis (2009): The Voice of 12,000 patients, Experiences and Expectations of Rare Disease Patients on Diagnosis and Care in Europe 
34 Helse- og omsorgsdepartementet (2021): Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser  
35 NHS (2021): Newborn screening 
36 Helse- og omsorgsdepartementet (2021): Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser  
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2.2.3. Stor variasjon i utredning og diagnostisering 

Samtlige ledd i helsetjenesten kan være involvert i utredningen og diagnostiseringen av sjeldne diagnoser.37 

Barnehager, skoler, PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste) og Statped er også viktige ledd i 

utredningsfasen. For diagnoser som blir oppdaget gjennom nyfødtscreening, samt enkelte medfødte diagnoser, 

blir spesialisthelsetjenesten koblet på tidlig i forløpet. For andre diagnoser som gjerne har mildere symptomer i 

starten og nødvendigvis ikke viser alvorlige symptomer med det første, vil fastlegen og instanser fra 

kommunehelsetjenesten være mer involvert. Ulike fageksperter oppgir at det er en utfordring at utredninger og 

diagnostisering som blir utført på et legesenter ikke nødvendigvis blir kjent for et annet legesenter. Ny kunnskap 

om diagnostisering når dermed ikke alltid ut til nødvendige fagpersoner.  

Enkelte sjeldne diagnoser blir ikke oppdaget før i voksen alder grunnet lite synlige symptomer. I tillegg finnes det 

mange sjeldne diagnoser det ikke finnes informasjon om, og dermed er utfordrende å utrede. Samtidig er Norge 

et av de landene som ligger langt fremme når det kommer til diagnostisering, mye på grunn av hyppig bruk av 

neste generasjons sekvensering (NGS), som kartlegger arvematerialer svært raskt.38 

2.3. Behandling og oppfølging 

Som en følge av at sjeldne diagnoser er en heterogen gruppe diagnoser varierer både hvilken type, og omfanget 

av behandling og oppfølging som tilbys. Noen har store langvarige utfordringer med behov koordinerte og 

langvarige tjenester på tvers av forvaltningsnivå, mens andre kun har behov for noe tilrettelegging. 

2.3.1. Stadig bedre behandlingsmuligheter, men ikke alle får tilbud om behandling 

For enkelte diagnoseområder har man kommet langt og utviklet behandlingsforløp hvor pasienter mottar den 

behandlingen som finnes og følges opp i tråd med konkrete retningslinjer. Cystisk fibrose er et eksempel på 

dette.39 Det finnes en tydelig sammenheng mellom sjeldne diagnoser som har registre med tilknytning til 

kompetansesentre, og hvorvidt det finnes utarbeidede behandlingsforløp. Som en følge av forbedret 

diagnostiering for flere genetiske diagnoser har også muligheten for riktig og mer presis behandling åpnet seg.  

Tilgang på medisinsk behandling for flere sjeldne diagnoser kan være en flaskehals i systemet.40 Til tross for 

raskere diagnostisering er det få nye behandlinger som blir godkjent på det europeiske markedet og veien til 

tilgang for norske pasienter er lang.41 Årsakene til dette er sammensatt og handler både om at kostnadene er 

høye, og om utfordringer knyttet til populasjonsstørrelsen for presisjonsmedisin og den generelle usikkerheten 

rundt langtidseffekter.42 

2.3.2. Oppfølging og omsorgstjenester i kommunene 

Vel så viktig som medisinsk behandling og oppfølging gjennom spesialisthelsetjenesten er all type behandling og 

oppfølging som foregår ute i kommunene. Involvering av fastleger, fysioterapeuter og kommunehelsetjenesten 

 

37 Sanofi Genzyme (i.d.): Veien til diagnose 
38 Skodvin (2022): Vellykket helgenomsekvensering ved sjeldne diagnoser 
39 Oslo Universitetssykehus (2022): Norsk senter for cystisk fibrose – Anbefalinger og retningslinjer  
40 Se f.eks.:  https://www.dagensmedisin.no/blogger/duarte-marchand/2022/02/28/sjeldendagen-2022-gjor-vi-nok-for-sjeldenpasientene/ , 
https://www.lmi.no/2022/01/11/rekordmange-avslag-i-beslutningsforum-i-2021/ , 
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/02/21/venter-en-bolge-av-nye-dyre-behandlinger/  
41Legemiddelindustrien (2021): Venter utålmodig på strategien for sjeldne diagnoser   
42Beregninger og beslutninger som omhandler nye medisiner på det norske markedet tas hovedsakelig basert på helsegevinsten på 
gruppenivå. Vanligvis gjøres dette med store mengder medisinsk data fra større pasientgrupper. For sjeldne diagnoser, som nettopp er 
sjeldne, er ikke dette mulig. Datagrunnlaget er mangelfullt og helsegevinstene og landtidseffekten er ofte usikre. 

https://www.dagensmedisin.no/blogger/duarte-marchand/2022/02/28/sjeldendagen-2022-gjor-vi-nok-for-sjeldenpasientene/
https://www.lmi.no/2022/01/11/rekordmange-avslag-i-beslutningsforum-i-2021/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/02/21/venter-en-bolge-av-nye-dyre-behandlinger/
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generelt, herunder tilrettelegging i både barnehage og skole, er en viktig del av behandlings- og oppfølgingsbildet 

for personer med sjeldne diagnoser. Flere av de sjeldne diagnosene er ressurskrevende i form av behovet for en 

helhetlig habilitering og tilrettelegging gjennom hele livet.  

I henhold til brukerrettighets- og kommunehelsetjenesteloven har alle personer i Norge krav på lik tilgang på 

tjenester av god kvalitet. En forutsetning for dette er god organisering og koordinering og et godt tilstrekkelig 

tilbud av tjenester. Gjennom samtaler med flere eksperter understrekes den store variasjonen mellom 

kommuner på tilgjengelig behandling og oppfølging. Manglende kunnskap, koordinering av tverrfaglige instanser 

og ressurser pekes på som årsaker til utfordringene flere av kommunene står overfor. Tilfeldigheter pekes også 

på som en årsak til forskjeller mellom kommuner. Enkelte fastleger har et større engasjement for sjeldne 

diagnoser og fanger dette raskere opp, mens i andre kommuner finnes det lite interesse og oppfølgingen og 

tilretteleggingen er dermed ikke tilstrekkelig. Lett tilgjengelig informasjon om hvor man kan henvende seg videre, 

dersom man ikke finner ut av hva som feiler pasienten, som leder fastleger og andre instanser til 

kompetansesentrene og brukerorganisasjoner rundt om i Norge, pekes på som lavthengende frukter for å øke 

kompetansen og sannsynligheten for god behandling og oppfølging av sjeldne diagnoser.  
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3. Utvalgte diagnoser som representerer sjeldenfeltet 

Det finnes ikke et tilstrekkelig datagrunnlag over de 7 000 ulike sjeldne diagnosene som finnes. For 

å kunne estimere samfunnskostnadene av denne diagnosegruppen som helhet, har det derfor vært 

vesentlig å se på et utvalg av sjeldne diagnoser som er representative i en norsk kontekst, for det 

mangfoldet diagnosene representerer. I dette kapittelet beskriver vi vår tilnærming til dette og 

hvilke faktorer som har vært viktige for at diagnosene skal gi et helhetlig bilde av sjeldne diagnoser. 

Vi legger frem de årlige samfunnskostnadene knyttet til hver enkelt av de utvalgte diagnosene, som 

legger grunnlaget for estimeringen av de totale samfunnskostnadene knyttet til sjeldne diagnoser i 

Norge. 

3.1. Representativitet 

Ved utvelgelsen av sjeldne diagnoser som skal representere sjeldne diagnoser i Norge, har det vært viktig med 

et bredt spekter av sjeldne diagnoser. Dette gjelder både i form av ulike diagnoseområder, men også med ulik 

grad av sjeldenhet. I tillegg har det vært vesentlig at variasjonen i alvorlighet er representert, og at utvalget består 

av en overvekt av genetiske og tidlig påviste diagnoser, i tråd med hvordan det helhetlige bildet ser ut. Ifølge 

Orphanet sin kategorisering av sjeldne diagnoser, er omtrent 72 prosent av samtlige sjeldne diagnoser genetiske, 

og omtrent 70 prosent av alle sjeldne diagnoser blir påvist i barndommen.43  

3.2. Relevante studier 

Det finnes mye internasjonal forskningslitteratur knyttet til sjeldne diagnoser. Det er likevel varierende hvorvidt 

studier inkluderer et bredere spekter av sjeldne diagnoser, samt hvorvidt studiene ser på samfunnskostnader i 

sin helhet eller kun helsetjenestekostnader. Det er en tydelig sammenheng mellom hvor sjelden en diagnose er 

og kunnskapsgrunnlaget som finnes. Jo mer sjelden, desto mindre er kunnskapsgrunnlaget. I tillegg finnes det 

flere studier av sjeldne diagnoser som har fått påvist en effektiv behandling, sammenlignet med dem som ikke 

har det.  

Som et svar på mangelfull tilgang på data og lite kunnskap om de faktiske samfunnskostnadene og den enorme 

sykdomsbyrden knyttet til sjeldne diagnoser, ble det opprettet et europeisk prosjekt i 2010 som skulle utvikle en 

diagnosebasert modell for å estimere den fulle samfunnsøkonomiske byrden for pasienter som led av en sjelden 

diagnose (1<2000).44 Helsetjenestekostnader i både primær- og spesialisthelsetjenesten og andre 

oppfølgingskostnader som uformell pleie var inkludert. Produksjonstap, både i form av uførhet og sykefravær 

ble målt, i tillegg til endring i helserelatert livskvalitet. Dette er den eneste europeiske studien som i tillegg til 

kostnader, også ser på helserelatert livskvalitet, målt i EQ-5D, i tråd med hvordan de fleste europeiske land 

anbefaler at livskvalitet skal måles. Prosjektet heter «Social economic burden and health-related quality of life in 

patients with rare diseases in Europe”, forkortet til BURQOL-RD og varte frem til 2013. I Vedlegg A finner man en 

detaljert beskrivelse av litteraturgjennomgangen og funn. 

3.3. Utvalgte diagnoser 

Med utgangspunkt i BURQOL-RD-studien samt relevant litteratur og intervjuer med fageksperter på 

sjeldenområdet i Norge, har vi kommet frem til ni diagnoser som gir et representativt bilde av sjeldne diagnoser 

 

43 Wakap mfl. (2019): Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database 
44 BURQOL RD (2010): Social Economic Burden and Health-Related Quality of Life in Patients with Rare Diseases in Europe 
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i Norge. Åtte av dem kan være genetiske. Dette er noe høyere enn andelen sjeldne diagnoser på verdensbasis. 

Om lag 60 prosent av dem påvises kun i barndommen, en andel som er noe lavere enn det den er globalt. De 

utvalgte diagnosene representerer også ni av de 22 ulike klassifiseringsgruppene til Orphanet. På samme måte 

som de fleste sjeldne diagnoser, vil flere av de ni utvalgte diagnosene kunne plasseres under flere av de 22 

klassifiseringsgruppene.  

Som en del av de ni utvalgte diagnosene har vi også valgt å ha en diagnosegruppe som vi kaller for «milde sjeldne 

diagnoser». Til tross for at man som oftest hører om sjeldne diagnoser som er alvorlige, er det også en rekke 

mennesker som lever med sjeldne diagnoser som ikke påfører pasienten betydelig tap av helserelatert 

livskvalitet. Denne diagnosegruppen kan trenge noe mer tilrettelegging og oppfølging av helsetjenesten 

sammenlignet med den generelle befolkningen, men i mindre grad enn mer alvorlige sjeldne diagnoser. Et 

eksempel på milde sjeldne diagnoser er utvalgte typer bensykdommer, som for eksempel dysmeli. Dysmeli er en 

betegnelse på medfødte tilstander hvor armer og/eller ben ikke er utviklet som vanlig.45 Personer med dysmeli 

kan eksempelvis mangle fingre eller tær eller større deler av armer og ben. Personer med dysmeli lever vanligvis 

som alle andre og klarer seg stort sett godt. Ved ulike faser av livet kan noen trenge hjelpetiltak for å tilrettelegge 

for best mulig funksjon i hverdagen og forebygge eventuelle plager.46 Diagnosegruppen milde sjeldne diagnoser 

som vi inkluderer som en egen utvalgt diagnosegruppe, er ment å speile en slik type pasient. Det er viktig å 

understreke at det finnes alvorlige sjeldne bensykdommer hvor pasienten opplever et stort helsetap med 

påfølgende høye samfunnskostnader. Vi vurderer likevel at milde sjeldne bensykdommer fungerer som et 

eksempel på en gruppe pasienter med en mild sjelden diagnose. Denne gruppen antas å ha et relativt lavt behov 

for helse- og andre sosiale tjenester. 

Det er viktig å understreke at disse ni diagnosene ikke representerer alle kjente sjeldne diagnoser i Norge. 

Samtidig vurderer vi at utvalget fremstiller et riktig bilde av sjeldne diagnoser i Norge ettersom diagnosene til 

sammen representerer et bredt spekter av prevalens, alvorlighetsgrad og varierende behandlings- og 

oppfølgingsbehov. Tabell 1 oppsummerer kjennetegn til de ni utvalgte diagnosene.  

 

 

 

 

45 Norsk dysmeliforening (i.d.): Dysmeli – Betegnelsen på medfødt mangel på arm og/eller ben 
46 Sunnaas (2022): Dysmeli 
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Tabell 1: Oversikt over de ni utvalgte diagnosene for å beregne samfunnskostnadene for sjeldne diagnoser i sin helhet. 
Kilde: Lopez-Bastida mfl. (2016), Menon 

Diagnose Klassifiseringsgruppe(r) Medfødt / påvist i 

barndommen 

Alvorlighetsgrad og 

dødelighet 

Behandling- og 

oppfølgingsbehov 

Cystisk fibrose Multiorgandiagnose som 

bla. rammer sirkulasjons- 

og det endokrine systemet 

Genetisk. 

Oppdages gjennom 

nyfødtscreening 

Varierende, men kan gi 

organsvikt og 

veksthemming. 

 

 

Behandling starter fra 

fødsel med varierende 

pleiebehov gjennom livet. 

Fragilt X-syndrom 

Andre eksempler: 

Angelmans syndrom, 

Prader-Willi syndrom  

Sjelden nevrologisk 

diagnose, forsinket 

kognitiv utvikling 

Genetiske, ofte 

nyoppstått som 

ofte påvises tidlig 

Varierende grad av 

utviklingshemming og 

atferdsforstyrrelser, med 

flere følgediagnoser i 

bla. sirkulasjonssystemet 

Varierende, men ofte 

behov for oppfølging og 

full assistanse fra 

barnehagealder. 

 

Behov for 

persontilpassede 

behandlingsforløp 

Hemofili Sjelden bløderdiagnose/ 

sjelden hematologisk 

diagnose 

Rammer barn hvor 

gutter får 

diagnosen, mens 

jenter kan bli friske 

arvebærere 

Varierende med flere 

undergrupper av 

alvorlighet.  

 

 

Varierende, hvor det 

finnes behandling og 

mulighet for 

hjemmetransfusjon. 

Duchennes 

muskeldystrofi 

Muskelsvinn/ sjelden 

nevrologisk diagnose 

Påvist i 

barndommen, 

rammer oftest 

gutter 

Alvorlig, hvor bruk av 

bla. rullestol ofte er 

nødvendig fra tenårene. 

Stort pleiebehov fra 

diagnose med behov for 

assistanse med stor 

pårørendebyrde. 

Epidermolysis bullosa Sjelden huddiagnose Påvises ofte i 

barndommen, men 

kan oppstå i alle 

aldre 

Varierende, de 

alvorligste formene er 

dødelige ved fødsel eller 

har redusert levetid. 

Finnes kun 

symptomlindrende 

behandling.  

 

Noen må bruke mange 

timer på sårstell hver dag, 

mens andre lever relativt 

greit og er fullt 

arbeidsføre med 

diagnosen 

Histiocytose 

 

Sjelden neoplastisk 

diagnose  

 

Over 70 prosent av 

dem som får 

diagnosen er barn 

Mildere alvorlighetsgrad 

enn flere av de andre 

sjeldne diagnosene 

 

Cellegift og stråling 

 

Systemisk sklerose Sjelden immundiagnose 85 prosent oppstår 

fra aldersgruppen 

20-60 år, men 

tilstanden kan 

forekomme både 

hos barn og eldre 

Varierende grad av 

alvorlighet 

Finnes symptomlindrende 

behandling og behandling 

som bremser utviklingen 

av diagnosen. Ingen 

behandling som med 

sikkerhet helbreder 

tilstanden 

Mukopolysakkaridose 

Andre eksempler: NCL-

diagnoser (Batten 

disease) 

Sjeldne medfødte feil i 

stoffskifte, arvelige 

nevrodegenerative 

diagnoser 

Påvises ofte i 

barndommen 

Varierende grad av 

alvorlighet hvor enkelte 

opplever kortvoksthet. 

Det finnes en former for 

erstatningsterapi og 

enkelte i denne 

pasientgruppen er svært 

pleietrengende. 

Eksempel: milde 

bensykdommer som 

dysmeli og 

ryggmargsbrokk 

Milde sjeldne diagnoser Kan oppstå både i 

barndommen og i 

voksen alder 

Mild alvorlighet med noe 

redusert livskvalitet 

Krever noe mer ressurser 

fra helsetjenesten 

sammenlignet med 

gjennomsnittspersonen 
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3.4. Samfunnskostnader til de ni utvalgte sjeldne diagnosene 

Samfunnskostnadene tilhørende de ni utvalgte diagnosene er estimert hver for seg for å gi et bilde av hva de 

utvalgte diagnosene koster samfunnet per person hvert år. For å estimere samfunnskostnadene er 

kostnadsestimatene, samt mål på helserelatert livskvalitet fra BURQOL-RD-studien benyttet, tilpasset til dagens 

forhold i Norge. Samfunnskostnadene er inndelt i tre kategorier: 

Sykdomsbyrde 

Å leve med en sjelden diagnose kan medføre helsetap i form av smerter, begrensede aktivitets- og 

mobilitetsmuligheter så vel som forkortet liv. Sykdomsbyrden angir det samlede menneskelige tapet, målt i årlige 

tap av kvalitetsjusterte leveår. I BURQOL-RD-studien er det kun gjort kartlegging av det ikke-dødelige helsetapet 

knyttet til de ulike diagnosene. For beregning av sykdomsbyrden knyttet til tidlig død suppleres 

sykdomsbyrdeberegningene med studier som gir informasjon om forkortet levetid knyttet til de ulike 

diagnosene. For ytterligere beskrivelse av sykdomsbyrde, samt beregningene som ligger bak, se Vedlegg D.  

Helsetjenestekostnader 

Helsetjenestekostnader er knyttet til ulike helsetjenester i stat og kommune, samt den uformelle pleien som ytes 

av pårørende. Sjeldne diagnoser har et bredt spekter når det kommer til helsetjenestekostnader. For enkelte 

diagnoser er helsetjenestekostnadene små, andre diagnoser innebærer store kostnader for kommuner og 

pårørende knyttet til omsorg og oppfølging, mens for andre igjen kan de største kostnadene ligge i den statlig 

finansierte spesialisthelsetjenesten knyttet til medisinsk behandling. For mer detaljer rundt beregning av 

helsetjenestekostnadene, se Vedlegg E. 

Produksjonstap 

Produksjonstap er kostnader knyttet til den tapte verdiskapingen som konsekvensene av sjeldne diagnoser 

påfører samfunnet. Tapet oppstår når diagnosen reduserer personers nåværende og fremtidige arbeidsbidrag 

gjennom fravær fra jobb og skole. I Norge fører sjeldne diagnoser til at mange voksne har et redusert 

arbeidsbidrag. Vel så viktig vil konsekvensene være av sjeldne diagnoser som i dag rammer barn og unge, og 

konsekvensene for deres framtidige arbeidsbidrag. Også skattefinansieringskostnader faller inn under denne 

kategorien. For mer detaljer rundt beregning av produksjonstapet, se Vedlegg E. 

Det er viktig å trekke frem at samfunnskostnadene til hver enkelt diagnose er knyttet til en gjennomsnittsperson 

med den utvalgte sjeldne diagnosen. Ytterkanter i form av personer med et mildere sykdomsbilde, eller med et 

mer alvorlig sykdomsbilde, er ikke vist for hver enkelt diagnose. Til tross for dette gir samfunnskostnadene 

knyttet til en gjennomsnittsperson med en sjelden diagnose muligheten til å estimere de totale 

samfunnskostnadene knyttet til sjeldne diagnoser som en helhet.  
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Tabell 2: Årlige samfunnskostnader (i 2022-kroner) for en gjennomsnittspasient for ni utvalgte diagnoser, fordelt på 
sykdomsbyrde, helsetjenestekostnader og produksjonstap. Kilde: Lopez-Bastida mfl. (2016), bearbeidet av Menon 

Diagnose Sykdomsbyrde Helsetjenestekostnader Produksjonstap Samfunnskostnader 

Cystisk fibrose 1 440 000 280 000 90 000 1 810 000 

Fragilt X syndrom 380 000 300 000 10 000 690 000 

Hemofili 340 000 70 000 120 000 530 000 

Duchennes 
muskeldystrofi 

2 020 000 480 000 130 000 2 630 000 

Epidermolysis bullosa 250 000 330 000 50 000 630 000 

Histiocytose 80 000 180 000 40 000 300 000 

Systemisk sklerose 670 000 110 000 110 000 890 000 

Mukopolysakkaridose 5 510 000 940 000 130 000 6 580 000 

Mild sjelden diagnose 10 000 80 000 - 90 000 

 

Samfunnskostnadene knyttet til de ulike sjeldne diagnosene er varierende. Den arvelige, medfødte 

muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi, samt stoffskiftediagnosene mukopolysakkaridose, skiller seg ut 

med årlige samfunnskostnader på henholdsvis 2,63 og 6,58 millioner kroner for en gjennomsnittspasient. For 

alle tre kostnadskategoriene har disse to diagnosene høye kostnader relativt til de andre utvalgte diagnosene. 

På et overordnet nivå er det flere fellestrekk ved disse diagnosene som kan være årsaker til de høye 

samfunnskostnadene knyttet til diagnosene. Begge er medfødt og påvises i barndommen, samt at pasientene 

ofte har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester og andre sosiale tjenester. Resultatene fra 

beregningene viser at begge pasientgruppene opplever betydelig tap av helserelatert livskvalitet sammenlignet 

med den generelle befolkningen. Den forventete levealderen er også lav for disse diagnosegruppene, som utgjør 

den største andelen av sykdomsbyrden her.47 I tillegg er diagnosene knyttet til store pårørendekostnader og 

oppfølgingskostnader som er med på å dra opp helsetjenestekostnadene. 

Histiocytose er et eksempel på en sjelden diagnose som har lavere samfunnskostnader sammenlignet med flere 

av de andre utvalgte diagnosene. Histiocytose, i likhet med de andre diagnosene, eksisterer i flere 

alvorlighetsgrader, men prognosen ved histiocytose er totalt sett god.48 Sett bort ifra «mild sjelden diagnose», 

viser resultatene at personer med histiocytose har den laveste gjennomsnittlige endringen i livskvalitet 

sammenlignet med den generelle befolkingen. Dette gjenspeiles med relativt lav sykdomsbyrde sammenlignet 

med de øvrige diagnosene. Allikevel kan diagnosen kreve en rekke sykehusinnleggelser og konsultasjoner som er 

med på å trekke opp helsetjenestekostnadene, spesielt for unge voksne.49 

Det er viktig å merke seg at estimatene som legges frem for hver enkelt diagnose, i stor grad er basert på funnene 

i BURQOL-RD-studien. De har gjort en omfattende jobb med å innhente kostnadsestimater og helserelatert 

livskvalitet. Samtidig er det mangelfull informasjon knyttet til noen kostnadskomponenter innenfor utvalgte 

diagnoser. Dette gjelder først og fremst data relatert til produksjonstapet, i form av uførhet og sykefravær. 

 

47 Broomfield mfl. (2021): Life Expectancy in Duchenne Muscular Dystrophy, Moore mfl. (2008): The prevalence of and survival in 
Mucopolysaccharidosis I: Hurler, Hurler-Scheie and Scheie syndromes in the UK 
48Barnekreftportalen (i.d.): Histiocytose   
49 Miao mfl. (2020): Clinical presentation and prognostic analysis of adult patients with Langerhans cell histiocytosis with pulmonary 
involvement 
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4. Totale samfunnskostnader av sjeldne diagnoser 

Til tross for store forskjeller både mellom sjeldne diagnoser og innad for hver sjeldne diagnose, finnes det 

fellestrekk som gjør det viktig å se på sjeldne diagnoser som en helhetlig gruppe i et samfunnsperspektiv. For det 

første, som en følge av at en diagnose er sjelden, vil manglende kompetanse og informasjon om diagnosen 

medføre at man i større grad må bli sin egen ekspert på sin egen diagnose, og bruke mye tid og ressurser på 

dette. Dette er ofte en tøff og ensom rolle å stå i for pasienten som kan medføre en stor psykisk påkjenning i seg 

selv. For det andre er de aller fleste diagnosene kroniske og varer livet ut. Dette gjør at oppfølgingen i kommunen 

og samarbeid mellom ulike instanser i helsetjenesten og andre etater er veldig viktig. I tillegg har de fleste sjeldne 

diagnoser et sammensatt sykdomsbilde. Ofte er det mer enn én del av kroppen som rammes og diagnosen kan 

påvirke flere organer, som igjen medfører følgediagnoser. Dette gjør at det ikke bare er et behov for samhandling 

på tvers av ulike ledd i helsetjenesten, men også samhandling mellom ulike spesialister i helsetjenesten. Sjeldne 

diagnoser har negative konsekvenser og påfører det norske samfunnet store kostnader, både direkte i form av 

helsetjenestekostnader og indirekte gjennom tapt produksjon. Sykdomsbyrden, som pasientene opplever i form 

av redusert livskvalitet, rammer også samfunnet med store kostnader. 

Basert på europeiske kostnadsestimater av de utvalgte diagnoseområdene fra BURQOL-RD-studien og annen 

internasjonal litteratur, justert for KPI50 og norske prevalensestimater, har vi beregnet de totale 

samfunnskostnadene til sjeldne diagnoser i Norge i sin helhet. Kostnadene er fordelt på de tre ulike kategoriene, 

sykdomsbyrde, helsetjenestekostnader og produksjonstap og presenteres i probabilistiske forventningsverdier. 

Detaljer rundt beregningene og simuleringen av de ulike kostnadskategoriene er beskrevet i Vedlegg C, D og E. 

Antakelser ved beregningene, håndteringen av usikkerhet, samt vekting av diagnoseområder for å få et 

representativt bilde av sjeldne diagnoser i Norge, er beskrevet i Vedlegg B. 

Vi beregner at de samlede samfunnskostnadene for sjeldne diagnoser utgjør om lag 167 milliarder kroner årlig. 

Figur 5: Samlede samfunnskostnader fra sjeldne diagnoser i 2022-milliarder kroner. Kilde: Norske prevalenstall, Lopez-
Bastida mfl. (2016), bearbeidet av Menon 

  

 

50 KPI = konsumprisindeksen 
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Det er stor usikkerhet knyttet til de totale samfunnskostnadene. Ifølge simuleringen varierer de samlede 

samfunnskostnadene mellom 36 og 350 milliarder kroner, avhengig av hvor stor prevalens som legges til grunn.  

Samfunnskostnadene knyttet til sjeldne diagnoser er dermed høyere enn for eksempelvis hjertesvikt (48 

milliarder), fedme (68 milliarder) og demens (96 milliarder), men lavere enn for kreftdiagnose (220 milliarder).51 

I likhet med diagnoseområder som kreft, fedme og hjerte- og kardiagnoser, er det sykdomsbyrden som utgjør 

den største delen av de totale samfunnskostnadene for sjeldne diagnoser.  

4.1 Sykdomsbyrde 

 

 

Sykdomsbyrden på 102 milliarder kroner utgjør den største andelen og står for 61 prosent av de samlede 

samfunnskostnadene. Disse 102 milliardene representerer både personer med en mild form for sjelden diagnose, 

og de mest alvorlige tilfellene, både i form av helsetap og tapte leveår. Duchennes muskeldystrofi og 

mukopolysakkaridose, som representerer diagnoser med muskelsvinn og arvelige nevrogenerative diagnoser, er 

de gruppene som har det største gjennomsnittlige helsetapet, sammenlignet med den generelle befolkningen. 

Vi finner at det er den lave forventete levealderen som i stor grad gjør at sykdomsbyrden er så stor. Dette 

samsvarer i stor grad med annen litteratur. I en tverrsnittstudie fra 2021 estimeres det en helserelatert 

livskvalitet på mellom 0,3 og 0,6 for slike diagnoser, avhengig av alvorlighetsgraden.52   

Takket være medisinske fremskritt, har flere av de sjeldne diagnosene samtidig hatt en kraftig reduksjon i 

sykdomsbyrde. For 40 år siden hadde personer med cystisk fibrose en forventet levealder på 5 år, mens 

flesteparten lever til de er over 40 år i dag. Den medisinske utviklingen og diagnostiseringen for denne diagnosen 

har redusert sykdomsbyrden kraftig. Hemofili er et annet eksempel på en sjelden diagnose som har fått 

 

51Menon Economics (2019): Hjertesvikt i Norge - Omfang og samfunnskostnader , Menon Economics (2019): Overvekt og fedme i Norge , 
Menon Economics (2020): Samfunnskostnader knyttet til Alzheimers og annen demensdiagnose , Oslo Economics (2019): Fremtidens 
kreftkostnader   
52 Crossnohere mfl. (2021): Assessing the Appropriateness of the EQ-5D for Duchenne Muscular Dystrophy: A Patient-Centered Study 

61 %

28 %

11 %

Sykdomsbyrde

Helsetjenestekostnader

Produksjonstap

Figur 6: Totale samfunnskostnader for sjeldne diagnoser, fordelt etter sykdomsbyrde, helsetjenestekostnader og 
produksjonstap. Kilde: Norske prevalenstall, Lopez-Bastida mfl. (2016), bearbeidet av Menon 

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-41-Hovedtrekkene-innenfor-hjertesvikt-i-Norge.pdf
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-09-Overvekt-og-fedme-i-Norge.pdf
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-64-Samfunnskostnader-knyttet-til-Alzheimers-og-annen-demenssykdom.pdf
https://osloeconomics.no/2019/01/25/rapport-om-fremtidens-kreftkostnader/
https://osloeconomics.no/2019/01/25/rapport-om-fremtidens-kreftkostnader/
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betraktelig redusert sykdomsbyrde de seneste årene. Dette skyldes i stor grad muligheten for 

hjemmetransfusjon, som gjør at man slipper å dra til sykehuset for den ukentlige behandlingen.53 

Til tross for store medisinske fremskritt ser vi at sjeldne diagnoser har høye helsetjenestekostnader, både i 

spesialist- og primærhelsetjenesten. Til dels skyldes dette trolig nettopp nye kostbare behandlinger. En annen 

mulig årsak er at majoriteten av diagnosene er kroniske og progressive uten effektiv behandling som medfører 

høye oppfølgingskostnader både i spesialist- og primærhelsetjenesten.  

4.2 Helsetjenestekostnader 

De totale helsetjenestekostnadene, inkludert sykehusinnleggelser, konsultasjoner, legemidler, assistanse og 

uformell pleie, varierer mellom 12 og 90 milliarder i 2022, med en forventningsverdi på om lag 46 milliarder årlig. 

Sykehusinnleggelser, konsultasjoner og behov for medisinsk behandling står for 55 prosent av de totale 

helsetjenestekostnadene mens kostnader knyttet til kommunehelsetjenesten og uformell pleie står for 

henholdsvis 25 og 20 prosent av de totale helsetjenestekostnadene. Helhetsbildet viser at pårørendebyrden er 

en stor del av den totale samfunnsbyrden, og spesielt for foreldre med barn som rammes av en alvorlig sjelden 

diagnose i barndommen.  

 

Legemiddelkostnadene varierer mellom de ulike sjeldne diagnosene. Mulige forklaringer er både at det er 

forskjell i den medisinske utviklingen blant de ulike sjeldne diagnosene, i tillegg til at det er en sterk assosiasjon 

mellom alvorlighetsgrad og økt medisinsk behandling. Eksempler på kostbare behandlinger er faktorbehandling 

for blødere og enzymerstatningsterapi som blant annet blir gitt til barn med medfødte feil i stoffskifte, som 

mukopolysakkaridose.54 For sjeldne diagnoser med lavere grad av alvorlighet er kostnadene knyttet til medisinsk 

behandling lavere. Samtidig er det en rekke alvorlige sjeldne diagnoser som ikke har en godkjent medisinsk 

behandling, og som dermed er knyttet til relativt lave legemiddelkostnader.    

 

53 https://www.sjeldnediagnoser.no/docs/PDF/Diagnosefoldere/2020/Hemofili_A_og_B_-_alvorlig_grad_20.pdf    
54 Legemiddelverket (2021): Forenklet metodevurdering 

55 %

25 %

20 %
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Oppfølging
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Figur 7: Fordelingen av ulike kategorier av helsetjenestekostnader. Kilde: Norske prevalenstall, Lopez-Bastida mfl. (2016), 
bearbeidet av Menon 

https://www.sjeldnediagnoser.no/docs/PDF/Diagnosefoldere/2020/Hemofili_A_og_B_-_alvorlig_grad_20.pdf
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På lik linje som for legemiddelkostnadene viser tallene at kostnader knyttet til hjemmehjelp, assistanse og andre 

hjelpemidler fra kommunen er høyest for de sjeldne diagnosene med størst behov for tjenester. Dette gjelder 

eksempelvis diagnoser med muskelsvinn og med forsinket kognitiv utvikling. De samme diagnosegruppene er de 

som har høyest kostnader knyttet til uformell pleie. 

4.3 Produksjonstap 

Produksjonstapet, i form av sykefravær og uførhet, påfører samfunnet 18 milliarder kroner årlig, og utgjør 11 

prosent av de totale samfunnskostnadene til sjeldne diagnoser. Det totale produksjonstapet, inkludert 

sykefravær, uføretrygd og skattefinansieringskostnaden, varierer mellom åtte og 30 milliarder kroner i 2022. Det 

er viktig å understreke at det estimerte produksjonstapet illustrerer et gjennomsnittlig produksjonstap, noe som 

innebærer at det vil være stor variasjon mellom hver person hvor stort produksjonstapet er. For milde sjeldne 

diagnoser, som enkelte bensykdommer, vil produksjonstapet være tilnærmet den generelle befolkning. For 

andre sjeldne diagnoser, som eksempelvis arvelige nevrodegenerative diagnoser, vil sannsynligheten for at 

personen i det hele tatt kommer seg ut i arbeid, være lav.  

4.4 Forskjell i samfunnskostnader ved ulik kategorisering av sjeldne diagnoser 

Vi har undersøkt hvorvidt det er noen kostnadsforskjeller mellom diagnoser som er genetiske eller ikke, og 

mellom diagnoser som kun kan påvises i barndommen og diagnoser som også kan påvises i voksen alder. I tillegg 

er det en del sjeldne diagnoser som medfører utviklingshemming. Det er grunn til å tro at diagnoser som 

medfører utviklingshemming har et større behov for tjenester sammenlignet med sjeldne diagnoser som ikke 

fører til utviklingshemming. I vedlegg B redegjør vi hvordan vi har kategorisert våre utvalgte diagnoser. Figur 8 

viser de samlede samfunnskostnadene fordelt mellom de ulike kategoriene av sjeldne diagnoser.  

Figur 8: Samlede samfunnskostnader fordelt etter ulike kategorier. Kilde: Norske prevalenstall, Lopez-Bastida mfl. (2016), 
bearbeidet av Menon. 
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4.4.1 Sjeldne medfødte diagnoser har høyere samfunnskostnader 

På verdensbasis representerer genetiske sjeldne diagnoser mellom 70 og 80 prosent.55 I Norge blir det ofte antatt 

at omtrent 80 prosent er genetiske.56 Våre beregninger viser at medfødte sjeldne diagnoser står for om lag 90 

prosent av de totale samfunnskostnadene, med om lag 146 milliarder kroner i 2022. Det innebærer at sjeldne 

diagnoser som er medfødt, er mer kostbare for samfunnet i sin helhet sammenlignet med sjeldne diagnoser som 

ikke er medfødte. Helsetjenestekostnadene er de som varierer mest mellom medfødte og ikke medfødte sjeldne 

diagnoser.  

Som nevnt tidligere påvises omtrent 70 prosent av alle diagnoser i barndommen. Dersom man fordeler sjeldne 

diagnoser mellom hvorvidt diagnosen kun kan påvises i barndommen eller og i senere alder, finner vi at i overkant 

av 70 prosent av de totale samfunnskostnadene er knyttet til sjeldne diagnoser som påvises i barndommen. 

Dette kan være en indikasjon på at begynnelsesalder nødvendigvis ikke påvirker størrelsen på samfunnsbyrden 

totalt sett.  

4.4.2 Sjeldne diagnoser som gir utviklingshemming har en stor sykdomsbyrde med et 

omfattende behov for tjenester 

Vi finner samme mønster mellom sjeldne diagnoser med utviklingshemming sammenlignet med diagnoser som 

er medfødt. Dersom man skiller mellom sjeldne diagnoser som gir utviklingshemming og dem som ikke gir det, 

ser vi en stor forskjell i de totale samfunnskostnadene. Ut ifra våre utvalgte diagnoser representerer sjeldne 

diagnoser med utviklingshemming i underkant av halvparten av diagnosene, samtidig som denne gruppen står 

for om lag 65 prosent av de totale samfunnskostnadene, tilsvarende 107 milliarder kroner i 2022. Funnene er på 

mange måter ikke overraskende. Personer med ulike former for utviklingshemming krever i større grad mer 

tilrettelegging og hjelp fra pårørende sammenlignet med personer uten utviklingshemming. Samtidig er ofte 

sykdomsbyrden til denne pasientgruppen høy og en lav forventet levealder er med på å dra opp 

samfunnskostnadene til flere av diagnosene i denne gruppen.    

 

55 Wakap mfl. (2019): Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database 
56 Helse- og omsorgsdepartementet (2021): Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser  
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Vedlegg A: Litteraturgjennomgang 

I vår litteraturgjennomgang har vi i all hovedsak hatt fokus på å finne metastudier og systematiske oversikter 

som tar for seg flere sjeldne diagnoser. I tillegg har samfunnsperspektivet vært viktig. Det innebærer at vi i større 

grad har sett på studier som ser på kostnader og konsekvenser utover helsetjenesten, noe som begrenser antall 

relevante studier. 

Vi har brukt søkeord som «cost of illness», «rare disease/s», «societal costs», «social impact”, “quality of life”, 

“health-related quality of life”, “indirect costs of rare diseases”, gjennom søkeportaler som PubMed, The 

Cochrane Controlled Trials Register (CCTR) og NHS Economic Evaluation Database (NHS EED). I tillegg har vi brukt 

både WHO, OECD og NICE sine databaser for å finne relevant informasjon.  

Garcia-Perez mfl. (2021)57 

Garcia-Perez mfl. publiserte i 2021 en omfattende oversiktsstudie over «cost-of-illness» studier ved sjeldne 

diagnoser. Oversikten inkluderte engelskspråklige studier publisert mellom 2007 og 2018, hvor sjeldne diagnoser 

var definert med prevalens lavere enn 5 per 10 000 tilfelle. 

Totalt ble 63 studier av 42 forskjellige sjeldne diagnoser inkludert og analysert av Garcia-Perez mfl. En 

fellesnevner var at alle studiene estimerte helsetjenestekostnader knyttet til en eller flere sjeldne diagnoser. I 

tillegg hadde flere studier også estimert kostnader knyttet til produksjonstap, ikke-medisinske kostnader og 

kostnader knyttet til uformell pleie.  

Denne oversiktsanalysen av kostnadsstudier på sjeldenfeltet har gitt oss et godt innblikk i hva som er gjort av 

kostnadsstudier i nyere tid. Studien beviser at det er mulig å gjøre kostnadsstudier av sjeldne diagnoser. Samtidig 

konkluderer studien med at en av hovedutfordringene er mangelen på aggregert data, som potensielt kan 

forhindre en pålitelig estimering av den økonomiske byrden.  

Tisdale mfl. (2021)58 

I 2021 gjennomførte Tisdale mfl. (2021) en retrospektiv, deskriptiv pilot studie som undersøkte 

helsetjenestekostnader for 14 representative sjeldne diagnosegrupper, ved hjelp av registerdata i USA. Forskjell 

i prevalens, hvor i kroppen diagnosen påvirket, hvorvidt diagnosen påvises i barndommen eller i voksen alder 

samt tilgjengelighet på godkjent effektiv behandling var noen av de fremste seleksjonskriteriene for de 14 

utvalgte diagnosegruppene.  

De totale årlige helsetjenestekostnadene per pasient varierte fra i overkant av 4 000 (Eosinofil øsofagitt) til 

123 000 (feil i urea syklus) euro. Gjennomsnittet for de 14 representative diagnosegruppene var på i underkant 

av 20 000 euro årlig. I studien fremkommer det også at personer med sjeldne diagnoser hadde mellom 3 til 5 

ganger så høye helsetjenestekostnader, sammenlignet med kontrollgruppen. For de av diagnosene med effektiv 

behandling var det i all hovedsak høye medisinske kostnader som drev kostnadene. I tillegg peker studien på et 

generelt høyt behov for hjelp av helsetjenesten, gjennom oppfølging. Det faktum at dette rammer særlig unge, 

gjør at forskjellen mellom den aldersspesifikke kontrollgruppen blir stor.  

Chiu mfl. (2021)59 

 

57 García-Pérez mfl. (2021): Cost-of-illness studies in rare diseases: a scoping review 
58 Tisdale mfl. (2021): The IDeaS initiative: pilot study to assess the impact of rare diseases on patients and healthcare systems 
59 Chiu mfl.  (2021): Prevalence and healthcare utilization of rare neurological diseases in Hong Kong: 2014–2018 
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I 2021 kartla Chiu mfl. (2021) prevalens og bruk av helsetjenesteressurser basert på registerdata fra 2015til 2018 

i Hong Kong. Dataen representerte en av de 22 diagnosegruppene, definert av Orphanet, sjeldne nevrologiske 

diagnoser, hvor studien tok for seg syv ulike nevrologiske sjeldne tilstander. Ifølge artikkelen står denne 

diagnosegruppen for omtrent 9 prosent av alle sjeldne diagnoser i Australia, og mellom 6 og 13 prosent av alle 

sjeldne diagnoser i Italia. Ifølge studien representerer de nevrologiske diagnosene, 33 prosent av de sjeldne 

diagnosene i Hong Kong.  

Den gjennomsnittlige årlige helsetjenestekostnaden per person med en nevrologisk sjelden tilstand, ble estimert 

til i underkant av 20 000 EURO. Tallet samsvarer med resultatene fra Tisdale mfl. (2021), som studerte en annen 

representativ gruppe av sjeldne diagnoser. Til tross for at prevalensen til sjelden epilepsi var relativt høy, med 

det høyeste antallet akuttmottakopphold i løpet av et år, var det sjeldne nevromuskulære diagnoser som hadde 

de lengste sykehusoppholdene med flest dager på intensivavdeling, og dermed den mest kostbare 

diagnosegruppen. Nevrometabolske diagnoser var den diagnosegruppen med flest polikliniske opphold i løpet 

av et år per pasient.   

Walker mfl. (2017)60 

Walker mfl. publiserte i 2017 en studie som undersøkte bruk av sykehustjenester for personer diagnostisert med 

en sjelden diagnose i Vest-Australia, i perioden mellom 1999 til 2010. Målet var å få en bedre forståelse av de 

helsemessige og økonomiske konsekvensene av personer med en sjelden diagnose. En sjelden diagnose ble her 

definert som en diagnose med prevalens mindre enn 1 av 2 000 i den Vest-Australske populasjonen, i tråd med 

den europeiske definisjonen. Basert på Orphanet sin klassifisering, samt tilgjengelig sykehusdata i Vest-Australia, 

identifiserte de 467 Orpha-koder og deres tilhørende Orphanet klassifisering. Den vanligste Orphanet-

klassifiseringen var sjeldne utviklingsdefekter under embryogenese (19,1 prosent), etterfulgt av sjeldne 

neoplastisk diagnose (14,5 prosent) og sjeldne nevrologiske diagnoser (12,4 prosent).  

Den gjennomsnittlige lengden på et sykehusopphold relatert til en sjelden diagnose var 5,5 dager i 2010. Til 

sammenligning varte et gjennomsnittlig sykehusopphold i 2,9 dager for alle sykehusutskrivelser i Vest-Australia 

samme år. Basert på disse estimatene vil det si at en innleggelse knyttet til en sjelden diagnose i snitt krever 

nesten dobbelt så langt sykehusopphold. Gjennomsnittlig kostnad per utskrivelse for en innleggelse grunnet en 

sjelden diagnose var 4,900 euro, sammenlignet med en kostnad på 3,000 euro for den generelle befolkningen. 

Det vil si at kostnaden per utskrivelse relatert til en sjelden diagnose var i underkant av 2,000 euro høyere enn 

kostnaden per utskrivelse for den generelle befolkningen Vest-Australia.   

Angelis mfl. (2015)61 

I 2015 gjorde Angelis mfl. en systematisk litteraturgjennomgang av kostnadsstudier knyttet til 10 sjeldne 

diagnoser. Studien ble gjort i forbindelse med det Europeiske BURQOL-RD-prosjektet («Social Economic Burden 

and Health-Related Quality of life in patients with Rare Diseases in Europe”).62 Både prevalens for de 10 

diagnosene, samt studier som har sett på helsetjenestekostnader og produksjonstap relatert til de 10 sjeldne 

diagnosene, er inkludert og beskrevet i den systematiske litteraturgjennomgangen. Alle relevante studier 

publisert før mars 2011 var kvalifisert for inkludering, hvor 77 kostnadsstudier til slutt ble inkludert i studien. Av 

de 77 inkluderte studiene var cystisk fibrose den diagnosen som flest ganger var studert (n=29) etterfulgt av 

hemofili (n=22).  

 

60 Walker mfl. (2017): The collective impact of rare diseases in Western Australia: an estimate using a population-based cohort 
61 Angelis, Tordrup & Kanavas (2015): Socio-economic burden of rare diseases: A systematic review of cost of illness evidence 
62 BURQOL-RD studien er beskrevet i mer detalj lenger nede i rapporten. 
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Det er store variasjoner knyttet til de totale kostnadene forbundet med de 10 utvalgte diagnosene og metodiske 

variasjoner mellom studiene gjør det vanskelig å skulle sammenligne resultatene. Allikevel finner Angelis mfl. at 

nesten samtlige av de inkluderte sjeldne diagnosene er forbundet med en betydelig økonomisk byrde, både i 

form av helsetjenestekostnader og produksjonstap. For eksempel, helsetjenestekostnader knyttet til systemisk 

sklerose er funnet å ligge mellom 4 000 og 5 000 euro, mens helsetjenestekostnader ved for eksempel cystisk 

fibrose har vært estimert til mellom 7 000 og 51 500 euro, avhengig av studie.  

Videre viser funnene fra Angelis mfl. at produksjonstap har en tendens til å utgjøre en betydelig andel av de 

totale kostnadene. For eksempel, ved cystisk fibrose er de årlige kostnadene knyttet til produksjonstap per 

pasient estimert til mellom 9 000 og 21 000 euro. Videre er de årlig kostnadene knyttet til produksjonstap ved 

hemofili blitt estimert til mellom 800 og 37 500 euro, avhengig av studie. 

Yang mfl.(2021)63 

På oppdrag fra EveryLife Foundation, gjennomførte Lewin Group i 2021 en kartlegging av samfunnskostnader 

knyttet til sjeldne diagnoser i USA i 2019. Ut ifra registerdata og en spørreundersøkelse estimerte studien både 

helsetjeneste- og andre oppfølgingskostnader og produksjonstap knyttet til omtrent 400 forskjellige sjeldne 

diagnoser.  

Kartleggingen tok for seg både helsetjenestekostnader inkludert uformell pleie, andre oppfølgingskostnader og 

produksjonstap. Til sammen estimerer studien at helsetjenestekostnadene står for omtrent 43 prosent av 

kostnadene, produksjonstapet for hele 44 prosent, i tillegg til andre oppfølgingskostnader som sto for omtrent 

12 prosent.  

De totale helsetjenestekostnadene, inkludert uformell pleie per person, varierte mellom 20 000 og 28 000 EURO 

i 2019. Sykehusopphold sto for den største andelen av kostnaden, etterfulgt av polikliniske konsultasjoner, annen 

oppfølging og legemidler. Det mest kostbare diagnoseområdet var avleiringssykdommer, etterfulgt av andre 

endokrine og metabolske sjeldne diagnoser dersom man bare ser på helsetjenestekostnadene. Andre 

oppfølgingskostnader som spesialundervisning, hjemmeskole, fravær av skole, nødvendige tilrettelegginger i 

hjem og fritid og transportkostnader, var estimert til 10 000 og 3 000 EURO for henholdsvis barn og voksne i 

2019.  

Produksjonstapet var estimert både for pasienter og pårørende. For barn ble det ikke estimert et produksjonstap, 

men pårørende av barn med sjeldne diagnoser hadde et gjennomsnittlig produksjonstap tilsvarende i underkant 

av 15 000 EURO i 2019. For voksne, estimeres et gjennomsnittlig produksjonstap på omtrent 14 000 EURO i 2019, 

i tillegg til at pårørende for voksne estimeres til å ha et gjennomsnittlig produksjonstap på 1 500 EURO i 2019.  

Armeni mfl. (2021)64 

I 2021 gjennomførte Armeni mfl. (2021) en systematisk gjennomgang av samfunnskostnadsanalyser fra 2014 til 

2019 som studerte fire ulike sjeldne diagnoser. Hemofili, fragilt X syndrom (FXS), cystisk fibrose og barneleddgikt 

representerte et bredt spekter av sjeldne diagnoser hvor seleksjonskriteriene var basert på at flertallet burde 

være genetiske, påvist i ung alder og både representere fysisk og psykisk utviklingshemming. Tilgjengeligheten 

for effektiv behandling var også et kriteria for disse fire. Til sammen oppsummerer gjennomgangen 14 ulike 

studier som ser på årlige kostnader per pasient.  

 

63 Lewin Group (2021): the National Economic burden of Rare Disease Study 
64 Armeni mfl. (2021): International Journal of Environmental Research and Public Health 
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Helsetjenestekostnadene varierer fra 2 700 til i overkant av 180 000 euro for henholdsvis diagnosene FXS og 

hemofili. Andre oppfølgingskostnader som transportkostnader varierer fra 220 til over 10 000 euro for 

henholdsvis barneleddgikt og hemofili. Kostnadene er likevel ikke like sammenlignbare ettersom andre 

oppfølgingskostnader for barneleddgikt kun tok for seg transportkostnader, mens andre oppfølgingskostnader 

for hemofili inkluderte i tillegg tilrettelegging i hjemmet. Uformell pleie varierer også mellom studiene, fra 

mellom 270 til over 12 000 euro. Barneleddgikt ser ut til å ha de laveste kostnadene knyttet til uformell pleie, 

mens det er FXS som har de høyeste kostnadene knyttet til uformell pleie ut ifra de 14 studiene inkludert i denne 

oversikten.  

Produksjonstapet varierer også mellom studiene. Samtlige studier har inkludert både uførhet og sykefravær, 

hvorav kun noen få har inkludert redusert produktivitet. Hvorvidt det er en overvekt av barn med i studiene kan 

også ha innvirkning på at produksjonstapet eventuelt er lavere i enkelte studier, avhengig av hvordan man måler 

det. Produksjonstapet varierer mellom i underkant av 3 000 til over 30 000 euro, for henholdsvis hemofili og FXS. 

Studien som estimerer over 30 000 euro i produksjonstap for pasienter med FXS, har kun sett på de voksnes 

produksjonstap, noe som muligens overestimerer det gjennomsnittlige produksjonstapet.  

Europeisk prosjektstudie - den mest representative studien av sjeldne diagnoser65 

Som et svar på mangelfull data og lite kunnskap om de faktiske samfunnskostnadene og den enorme 

sykdomsbyrden knyttet til sjeldne diagnoser, ble det opprettet et europeisk prosjekt i 2010, som skulle utvikle 

en diagnosebasert modell for å estimere den fulle samfunnsøkonomiske byrden for pasienter som led av en 

sjelden diagnose (1<2000). Helsetjenestekostnader og andre oppfølgingskostnader som uformell pleie og 

undervisning var inkludert. Produksjonstap, både i form av uførhet, sykefravær og redusert produktivitet ble 

målt, i tillegg til endring i helserelatert livskvalitet. Til vår kunnskap er dette den eneste europeiske studien som 

i tillegg til kostnader, også ser på helserelatert livskvalitet, målt i EQ-5D, i tråd med hvordan de fleste europeiske 

land anbefaler at livskvalitet skal måles. Prosjektet heter «Social economic burden and health-related quality of 

life in patients with rare diseases in Europe”, forkortet til BURQOL-RD og varte frem til 2013. 

Det var ikke mulig for BURQOL-RD å inkludere over 6000 ulike sjeldne diagnoser. Basert på en rekke 

seleksjonskriterier, satt ned av et bredt utvalg, kom utvalget frem til 10 sjeldne diagnoser, som skulle være 

representative for hele diagnoseområdet. Utvalget var et samarbeid mellom pasientorganisasjoner, 

helseøkonomer, forskere og beslutningstakere fra Sverige, Tyskland, Spania, Storbritannia, Ungarn, Italia, 

Bulgaria og Frankrike.  

Gjennom seleksjonsprosessen var de opptatt av at de utvalgte diagnosene skulle representere et bredt spekter 

av sjeldne diagnoser, både ultra sjeldne og de mindre sjeldne, både dem det fantes mye informasjon om, og dem 

det fantes mindre informasjon. En overvekt av genetiske, medfødte diagnoser, samt at diagnosen blir påvist i 

tidlig alder var også kriterier. Det skulle også være en blanding av diagnoser med fysiske og psykiske 

utviklingshemminger, samt varierende hvorvidt det fantes effektiv behandling for diagnosen. For å komme frem 

til de 10 utvalgte diagnosene ble både Delphi-panel og Carroll-diagram verktøy brukt, anerkjente verktøy for å 

strukturere opp kriterier, samt for å øke representativiteten, herunder heterogeniteten til de 10 utvalgte 

diagnosene. Linertova mfl. (2012)66 har beskrevet i detalj hvordan ekspertgruppen kom frem til de 10 utvalgte 

diagnosene. Tabell 3 viser en oversikt over de 10 utvalgte diagnosene i tillegg til noen kjennetegn ved dem.  

 

65 Lopez-Bastida mfl. (2016): Social/economic costs and health-related quality of life in patients with rare diseases in Europe 
66 Linertova (2012): Delphi approach to select rare diseases for a European representative survey. The BURQOL-RD study 
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Tabell 3: Oversikt over de 10 utvalgte sjeldne diagnosene i BURQOL-RD studien. Kilde: Lopez-Bastida mfl. (2016) 

Diagnose Klassifiseringsgruppe(r) Medfødt / påvist i 

barndommen 

Alvorlighetsgrad og 

dødelighet 

Behandling- og 

oppfølgingsbehov 

Cystisk fibrose Multiorgandiagnose som 

bla. rammer sirkulasjons- 

og det endokrine systemet 

Genetisk. 

Oppdages gjennom 

nyfødtscreening 

Varierende, men kan gi 

organsvikt og 

veksthemming. 

 

Behandling starter fra 

fødsel med varierende 

pleiebehov gjennom livet. 

Fragilt X syndrom  Forsinket kognitiv 

utvikling, sjelden 

nevrologisk diagnose 

Genetiske, ofte 

nyoppstått som 

ofte påvises tidlig 

Varierende grad av 

utviklingshemming og 

atferdsforstyrrelser, med 

flere følgediagnoser i 

bla. sirkulasjonssystemet 

Varierende, men ofte 

behov for oppfølging og 

full assistanse fra 

barnehagealder. 

Behov for 

persontilpassede 

behandlingsforløp 

Hemofili Sjelden bløderdiagnose/ 

sjelden hematologisk 

diagnose 

Rammer barn hvor 

gutter får 

diagnosen, mens 

jenter kan bli friske 

arvebærere 

Varierende med flere 

undergrupper av 

alvorlighet.  

 

 

Varierende, hvor det 

finnes behandling og 

mulighet for 

hjemmetransfusjon. 

Duchennes 

muskeldystrofi 

Muskelsvinn/ sjelden 

nevrologisk diagnose 

Påvist i 

barndommen, 

rammer gutter 

Alvorlig, hvor bruk av 

bla. rullestol ofte er 

nødvendig fra tenårene. 

Stort pleiebehov fra 

diagnose med behov for 

assistanse med stor 

pårørendebyrde. 

Epidermolysis bullosa Sjelden huddiagnose Påvises ofte i 

barndommen, men 

kan oppstå i alle 

aldre 

Varierende, de 

alvorligste formene er 

dødelige ved fødsel eller 

har redusert levetid. 

Finnes kun 

symptomlindrende 

behandling.  

 

Noen må bruke mange 

timer på sårstell hver dag, 

mens andre lever relativt 

greit og er fullt 

arbeidsføre med 

diagnosen. 

Histiocytose 

 

Sjelden neoplastisk 

diagnose  

 

Over 70 prosent av 

dem som får 

diagnosen er barn 

Mildere alvorlighetsgrad 

enn flere av de andre 

sjeldne diagnosene 

 

Cellegift og stråling 

 

Systemisk sklerose Sjelden immundiagnose 85 prosent oppstår 

fra aldersgruppen 

20-60 år, men 

tilstanden kan 

forekomme både 

hos barn og eldre 

Varierende grad av 

alvorlighet 

Finnes symptomlindrende 

behandling og behandling 

som bremser utviklingen 

av diagnosen. Ingen 

behandling som med 

sikkerhet helbreder 

tilstanden 

Mukopolysakkaridose 

 

Sjeldne medfødte feil i 

stoffskifte, arvelige 

nevrodegenerative 

diagnoser 

Påvises ofte i 

barndommen 

Varierende grad av 

alvorlighet hvor enkelte 

opplever kortvoksthet. 

Det finnes former for 

erstatningsterapi og 

enkelte i denne 

pasientgruppen er svært 

pleietrengende. 

Juvenil idiopatisk 

artritt 

Sjelden immundiagnose Påvises i 

barndommen, men 

ikke arvelig 

Varierende grad av 

alvorlighet 

 

Prader-Willi syndrom Sjelden nevrologisk 

diagnose 

Medfødt, påvises i 

barndommen 

Varierende grad av 

alvorlighet med 

utviklingshemming, med 

stort pleiebehov 

Det finnes former for 

symptommodifiserende 

behandling. 
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Dersom vi oppsummerer funnene i BURQOL-RD-studien, ser vi at de årlige helsetjenestekostnadene per pasient 

varierer mellom 275 til 206 000 euro, med et gjennomsnitt på omtrent 25 000 i 2016-euro. Dette samsvarer i 

stor grad med andre studier vi har sett på i litteraturgjennomgangen. Andre oppfølgingskostnader varierer 

mellom 1 000 til 200 000 euro. Når det kommer til produksjonstap, estimerer studien at det er systemisk sklerose 

som har det største produksjonstapet per pasient på i overkant av 14 000 euro årlig. I gjennomsnitt estimerer de 

et produksjonstap på i underkant av 5 000 euro årlig, per pasient. Tallene på produksjonstap varierer mellom de 

ulike studiene, avhengig av hvorvidt man har inkludert pårørendes produksjonstap eller ikke, og hvorvidt man 

estimerer produksjonstap for barn og voksne separert eller ved et gjennomsnitt.  

Den estimerte helserelaterte livskvaliteten til personer med sjeldne diagnoser varierer også fra diagnose til 

diagnose med et spenn mellom 0,23 til 0,88 for henholdsvis mukopolisakkaridose-diagnose (MPS-diagnose) og 

juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt), med en gjennomsnittlig helsevekt på 0,64. Til sammenligning vil et friskt 

barn ha en gjennomsnittlig livskvalitetsvekt på 0,926, og en voksen mellom 18 og 70 år en livskvalitetsvekt på 

mellom 0,906 og 0,811. Disse grove sammenligningene viser at personer med en sjelden diagnose i snitt lever 

med en betraktelig redusert livskvalitet sammenlignet med den generelle befolkningen.  
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Vedlegg B: Antakelser og håndtering av usikkerhet 

Prevalens 

Forekomst av sjeldne diagnoser i Norge er utfordrende å tallfeste. Dette skyldes både at kombinasjonen av 

mange diagnoser og lav prevalens per diagnose gjør det krevende å etablere en overordnet oversikt nasjonalt 

eller over nasjonalt nivå. I tillegg vil det kunne være lokale opphopinger grunnet genetisk betingede diagnoser, 

som innebærer at prevalensen blant ulike diagnoser kan være sterkt varierende på tvers av land. Samtidig er 

dette en størrelse som er svært definerende for de samlede samfunnskostnadene som sjeldne diagnoser 

representerer i Norge.  

På verdensbasis estimeres det at mellom 3,5 og 5,9 prosent av befolkningen har en sjelden diagnose.67 Dette 

tilsvarer at mellom 263 og 446 millioner mennesker lever med en sjelden diagnose, hvorav om lag 30 millioner i 

Europa.68  Det finnes lite kunnskap om omfanget av sjeldne diagnoser i Norge, og det er derfor knyttet betydelig 

usikkerhet til hvor mange nordmenn som er rammet. Siden 1990 var det lenge en vanlig antakelse om at 

forekomsten var om lag 30 000 personer. Men Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har lenge 

argumentert for at dette antallet er for lavt. 69 Et vanlig estimat har i senere tid vært at mellom 30 000 og 100 

000 nordmenn lever med en sjelden diagnose.70  

Høsten 2021 kom regjeringens nye strategi for sjeldne diagnoser, og her legges det til grunn en vesentlig høyere 

forekomst:  

«Med utgangspunkt i gjeldende definisjon av en sjelden diagnose (≤ 5/10 000) og europeiske tall, er 

forekomsten av sjeldne diagnoser i Norges befolkning estimert til 3,5–5,9 prosent. Med et folketall på 

5 367 580 vil det bety at mellom 190 000 og 320 000 personer i Norge har en sjelden diagnose eller 

tilstand.»71 

Strategien for sjeldne diagnoser estimerer at det finnes mellom 190 000 til 320 000 personer med en sjelden 

diagnose i Norge, tilsvarende 3,5 til 5,9 prosent av befolkningen. På bakgrunn av den store usikkerheten rundt 

den faktiske prevalensen har vi tatt utgangspunkt i tidligere antakelser og det nye intervallet fra strategien for 

sjeldne diagnoser, og legger til grunn en minimum prevalens på 30 000 personer og en maksimum prevalens på 

320 000 personer.   

 

67 Rare Diseases Europe (2020): About Rare Diseases 
68 Rare Diseases International (2019): New scientific paper confirms 300 million people living with a rare disease worldwide 
69 Gråbøl-Undersrud (2020): Flere enn 30 000 personer i Norge lever med en sjelden diagnose 
70 TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (2021): Mer om sjeldne diagnoser  
71 Helse- og omsorgsdepartementet (2021): Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser 
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Tabell 4: Utgangspunkt for estimeringen av prevalens for sjeldne diagnoser i Norge 

 Prevalens Kilde 

Etablert antakelse siden 1990 30 000 Ukjent 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne 

diagnoser mfl. har argumentert for at tidligere 

prevalensestimater er for lavt. Ny antakelse for 

prevalens etablert rundt 2018  

30 000 – 100 000 Ukjent 

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser (2021) 190 000 – 320 000 Helse- og omsorgsdepartementet, 

basert på internasjonale studier  

Grunnlag for samfunnskostnadsberegninger  30 000 – 320 000 Menon Economics 

 

Parameterusikkerhet 

Det er vanskelig å sette et klart estimat på hva en person med en sjelden diagnose koster samfunnet. Dette er 

også tydelig fra resultatene i BURQOL-RD-studien. Funnene fra landene varierer mye, både innenfor samme 

diagnose, samt på tvers av diagnoser. For samtlige parametere innenfor hver diagnose har vi data på et 

minimums-, forventet- og maksimumestimat. I beregningene har vi derfor benyttet oss av dette. Vi har i 

utgangspunktet lagt til grunn forventningsestimatet for de ulike parameterne for hver diagnose ettersom 

formålet med denne rapporten er å belyse det helhetlige bildet av samfunnskostnadene knyttet til sjeldne 

diagnoser, herunder de mest kostbare/alvorlige og de minst kostbare/mindre alvorlige innad i hver 

diagnosekategori. Etter samtaler med eksperter og sammenligning med annen litteratur har vi justert enkelte 

parametere for noen av diagnosene.  

Etter vår egen litteraturgjennomgang samt innspill fra fageksperter har vi i tillegg tatt ut to av de ti utvalgte 

diagnosene i BURQOL-RD studiene. Prader-Willi syndrom sitt sykdomsbilde og gjennomsnittlig pleiebehov 

samsvarer i stor grad med fragilt X syndrom. I fare for at denne typen diagnoser blir overrepresentert valgte vi å 

ta den ut. I tillegg er det slik at Juvenil idiopatisk artritt ikke lenger defineres som en sjelden diagnose i Norge.72 

Vekting av prevalens tilpasset norske forhold 

Det har vært viktig for oss at de utvalgte sjeldne diagnosene gir et godt bilde på representativitet både ved 

heterogenitet og alvorlighet. Noen sjeldne diagnoser krever ytterligere bruk av ressurser i helsetjenesten, andre 

gir i økt grad av produksjonstap i form av sykefravær, og noen har høyere tap av helserelatert livskvalitet. I tillegg 

er det en rekke sjeldne diagnoser som i mindre grad er knyttet til noen som helst former for kostnader. For å få 

frem denne heterogeniteten og sikre troverdighet til kostnadsestimatene, har vi vektet kostnadene fra hver 

diagnose opp mot prevalensen av diagnosen i Norge. Med dette sikrer vi at diagnoser/diagnoseområder med 

høyere prevalens får høyere betydning for det totale estimatet – og motsatt. Tabell 5 viser vektingen av de 

utvalgte diagnosegruppene etter prevalens.  

 

72 NHI (2022): Barneleddgikt - systemisk type 
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Tabell 5: Oversikt over hvor stor andel diagnosen representerer, basert på den totale prevalensen for sjeldne diagnoser i 
Norge. 

Diagnose Klassifiseringsgruppe(r) Vekting Kilde (norske prevalenstall) 

Cystisk fibrose Multiorgandiagnose som bla. 

rammer sirkulasjons- og det 

endokrine systemet 

8% (Helsenorge, 2019) 

Fragilt X syndrom 

Andre eksempler: Angelmans 

syndrom, Prader-Willi syndrom 

Sjelden nevrologisk diagnose, 

forsinket kognitiv utvikling 

21% (FRAMBU, 2020) 

Hemofili Sjelden bløderdiagnose/ 

sjelden hematologisk diagnose 

12% (Helsenorge, 2018) 

Duchennes muskeldystrofi Muskelsvinn/ sjelden 

nevrologisk diagnose 

3% (Helsenorge, 2021) 

Epidermolysis bullosa Sjelden huddiagnose 6% (Senter for sjeldne diagnoser, 
2019) 

Histiocytose 

 

Sjelden neoplastisk diagnose  

 

0,7% (Store medisinske leksikon, 
2019) 

Systemisk sklerose Sjelden immundiagnose 12% (Palm, 2021) 

Mukopolysakkaridose  

Andre eksempler: NCL-

diagnoser (Batten disease) 

Sjeldne medfødte feil i 

stoffskifte, arvelige 

nevrodegenerative diagnoser 

3% (FRAMBU, 2010) 

Eksempel: milde 

bensykdommer som dysmeli 

og ryggmargsbrokk 

Milde sjeldne diagnoser 33% Antakelse 

 

Vektingen av milde sjeldne diagnoser er basert på en antakelse. En rekke mennesker i Norge lever med en sjelden 

diagnose som verken gir vesentlig tap av helserelatert livskvalitet eller betydelig bruk av helsetjenester 

sammenlignet med den generelle befolkningen. Dette medfører også at de i stor grad er yrkesaktive. Hvor stor 

andel av personene med sjeldne diagnoser som lever med en mild sjelden diagnose er usikkert. Basert på 

litteratur samt samtaler med fageksperter, legger vi til grunn at disse personene representerer 33 prosent av alle 

med en sjelden diagnose i Norge.       

Kategorisering av diagnoser 

For å undersøke kostnadsforskjellene mellom ulike diagnoser knyttet til ulik kategorisering, har vi, basert på 

intervjuer med eksperter på områder og en egen litteraturgjennomgang, gjort følgende kategorisering:  
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Tabell 6: Kategorisering av de utvalgte diagnosene. Kilde: Menon 

Utvalgte diagnoser Medfødt Ikke medfødt 
Påvises i 
barndommen 

Påvises både i 
barndom og i 
voksen alder 

 Utviklingshemming 
Ikke 
utviklingshemming 

Cystisk fibrose X  X  X  

Fragilt X syndrom X  X  X  

Hemofili X  X   X 

Duchennes 
muskeldystrofi 

X  X  X  

Epidermolysis bullosa X   X  X 

Histiocytose  X  X  X 

Systemisk sklerose  X  X  X 

Mukopolysakkaridose X  X  X  

Bensykdommer X   X  X 

Andel 0,78 0,22 0,56 0,44 0,44 0,56 

 

 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  4 3  R A P P O R T  

 

Vedlegg C: Usikkerhetsanalyse 

Det er knyttet stor usikkerhet til de samlede samfunnskostnadene for sjeldne diagnoser i sin helhet. Først og 

fremst er det knyttet usikkerhet til den faktiske prevalensen av sjeldne diagnoser i Norge. Intervallet som legges 

til grunn er bredt. I tillegg er det knyttet stor usikkerhet til de ulike parameterne som inngår i beregningen, i lys 

av mulige ekstremverdier som kan dra i begge retninger. For å håndtere dette, har vi gjennomført en Monte-

Carlo simulering hvor vi anser 10 000 iterasjoner som tilstrekkelig. 

En Monte-Carlo simulering brukes til å modellere sannsynligheten for ulike utfall i en prosess som ikke lett kan 

forutses og til å forstå usikkerheten i prediksjonsmodeller. Ved gjennomføring av en Monte-Carlo simulering får 

hver usikkerhetsvariabel tilordnet en distribusjon slik at resultatet fra hver simulering blir ulikt. Deretter er det 

mulig å trekke et gjennomsnitt av resultatene for å oppnå et estimat.  

Med utgangspunkt i BURQOL-RD-studien sine gjennomsnittsverdier og standardavvik, i tillegg til vår egen 

litteraturgjennomgang og samtaler med eksperter på området, har vi tilegnet hver parameter en 

forventningsverdi, optimistisk verdi og pessimistisk verdi og antatt en triangulær distribusjon for hver parameter.  

Figur 9: Monte-Carlo simulering av samlede samfunnskostnader for sjeldne diagnoser i Norge, årlig. Kilde: Norske 
prevalenstall, Lopez-Bastida mfl. (2016), utarbeidet av Menon 

 

Ut ifra usikkerhetsanalysen finner vi at de samlede samfunnskostnadene, med 90 prosent sannsynlighet, ligger 

mellom om lag 70 og 267 milliarder kroner. Den lengre høyrehalen i histogrammet indikerer positiv skjevhet i 

kostnadene. Dette innebærer at det er større forskjell mellom den forventede og den pessimistiske verdien (les 

høyeste mulige enhetskostnad) sammenlignet med den forventede og den optimistiske verdien (les laveste mulig 

enhetskostnad).  
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For å se hvilke parametere som bidrar mest til den totale usikkerheten knyttet til estimeringen av 

samfunnskostnadene, viser vi et tornadodiagram. Tornadodiagrammet angir den relative størrelsen på de ulike 

usikkerhetsparameterne som er lagt inn i Monte-Carlo simuleringen. 

Figur 10: Tornadodiagram som viser oversikten over parameterne som bidrar til størst usikkerhet knyttet til estimeringen 
av de samlede samfunnskostnadene. Kilde: Norske prevalenstall, Lopez-Bastida mfl. (2016), utarbeidet av Menon 

 

Prevalensen er det største usikkerhetsparametere og gir et usikkerhetsspenn på i overkant av 190 milliarder 

kroner. Det vil si at dersom alle andre parametere holdes stabile på deres forventningsverdi, og prevalensen er 

det eneste usikkerhetsparametere, vil de årlige samfunnskostnadene knyttet til sjeldne diagnoser ligge mellom 

70 og 264 milliarder kroner.  

Innenfor sykehusopphold, konsultasjoner og legemidler, er det variasjonen i legemiddelkostnadene som er den 

mest usikre kostnadskomponenten. I studien vi har brukt til å hente data er det stor variasjon knyttet til hvor 

mye utgifter de utvalgte landene bruker på legemidler til å behandle personer med sjeldne diagnoser. Dataen gir 

indikasjoner på at for eksempel Tyskland har et høyere legemiddelbruk sammenlignet med Sverige. I Norge vet 

vi at det er få personer med sjeldne diagnoser som blir tilbudt dyre legemidler. Allikevel har vi valgt å holde oss 

til funnene i BURQOL-RD-studien. Det er derfor viktig å merke seg at variasjonen i legemiddelkostnader kan være 

overestimert for en norsk setting. Derimot er usikkerheten knyttet til forbruksmateriell og medisinsk testing, som 

inngår i samme kategori relativt liten. Dette tyder på at det er lite variasjonen i bruk av forbruksmateriell og 

medisinsk testing i de utvalgte landene, og estimatet for disse parameterne er trolig representative i norsk 

setting.       

Helsetap, tapte leveår og uformell pleie følger etter som de tre mest usikre parameterne. Usikkerhetsspennet 

knyttet til endring i livskvalitet oppstår som et resultat av at det er vanskelig å sette et klart estimat på tap av 

helserelatert livskvalitet knyttet til sjeldne diagnoser. I likhet med usikkerheten knyttet til legemidler, er 

usikkerheten knyttet til bruk av uformell pleie grunnet variasjonen i de utvalgte landene. Noen land ser ut til å 

rapportere mer uformell pleie enn andre. Det trengs mer kunnskap om den faktiske uformelle pleie som utføres 

for personer meg sjeldne diagnoser i Norge.  

6
0

8
0

1
0

0

1
2

0

1
4

0

1
6

0

1
8

0

2
0

0

2
2

0

2
4

0

2
6

0

2
8

0

Prevalens

Sykehusopphold, konsultasjoner og legemidler

Tapte leveår

Helsetap

Produksjonstap

Oppfølgingskostnader

Uformell pleie

I mrd. kroner



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  4 5  R A P P O R T  

 

Vedlegg D: Beregning av sykdomsbyrde 

Sykdomsbyrden angir hvordan ulike diagnoser, skader og risikofaktorer rammer befolkningen. Det skilles mellom 

helsetap og dødelighet.73 Beregningene avhenger både av et bredt spekter av kilder, enkelte antagelser og noen 

prinsipielle metodiske valg. I det følgende beskrives og begrunnes våre valg av kilder og metodikk for beregning 

av sykdomsbyrden knyttet til sjeldne diagnoser. 

Grunnleggende om helsetapsberegninger 

Innen helseøkonomi benyttes ofte velvære som utgangspunkt for å måle nyttetapet ved diagnose og skader. Et 

leveår med full helse anses som fullt velvære, mens diagnose og skader vil gir en reduksjon fra dette nivået av 

fullt velvære. 

Det finnes ulike metoder for å måle tapet av velvære som en diagnose eller en skade påfører et individ. QALY 

(Quality Adjusted Life Year/Kvalitetsjustert leveår) og DALY (Disability Adjusted Life Year/Helsetapsjustert leveår) 

er de to vanligste målene for å anslå tapt velvære som følge av en diagnose eller skade. For QALY angis 

velværetapet på en skala fra 0 til 1, der 0 er «null velvære», dvs. død, og 1 er «fullt velvære». DALY bruker også 

en skala 0 til 1, men skalaen er invers av QALY. DALY = 0 betyr ett leveår med fullt velvære (dvs. ingen symptomer 

på diagnose/skade) mens DALY = 1 er et leveår med fullt helsetap/null velvære, dvs. død. Skalaen for både QALY 

og DALY er utformet slik at like endringer i absoluttverdi er like betydningsfulle hvor på skalaen de skjer. 

Eksempelvis er en endring fra 0,1 til 0,2 QALY like verdifullt som en endring fra 0,9 til 1.74  

DALY har to viktige grunnprinsipper75: (1) det kalkulerte velværetapet for like helseutfall skal være det samme 

og (2) velværetapet skal være uavhengig av ikke-helserelaterte karakteristika ved individet (med mulig unntak 

av alder og kjønn, hvor man av og til ser at ulik DALY-vekt brukes for samme diagnose for individer med ulik alder 

og kjønn). Karakteristika som inntekt, utdanning og etnisitet skal med andre ord ikke påvirke DALY-verdien. 

Intensjonen har vært å skape en metode som behandler individer så likt som mulig på tvers av sosioøkonomiske 

forhold. Det har imidlertid vært innvendt at ytre omstendigheter kan være sentrale faktorer for velværetapet 

ved en gitt diagnose eller skade. For eksempel vil velværetapet av samme diagnose kunne være større for en 

person som bor i et lavinntektsland med dårligere utviklet offentlig helse- og omsorgstilbud enn for en person 

som bor i et høyinntektsland med et velutviklet helse- og omsorgstilbud (som Norge) med mer kunnskap, 

åpenhet og respekt for diagnosen og de som har den. Man kan også spørre seg om helsefaglige eksperter er i 

stand til å fastsette velværetapet slik at det representerer det velværetapet individet/pasienten har.  

Ved å ta utgangspunkt i individers egne vurdering av velværetapet ved en diagnose eller skade, måler QALY 

individers preferanser for å unngå diagnosen eller skaden. QALY kan slik ses på som et mål for individenes 

betalingsvillighet for å unngå diagnosen, men i form av vekter på en skala fra 0 (død) til 1 (full helse) heller enn i 

kroner. Det gir en målemetode som er i samsvar med det grunnleggende samfunnsøkonomiske prinsippet om at 

individuelle preferanser skal telle. Estimering av helsetap ved QALY som målemetode står likevel ikke uten 

utfordringer og faglig kritikk. Den største utfordringen er trolig at det er ressurskrevende å fastsette det 

gjennomsnittlige tapet av QALY ved ulike diagnoser og skader. Dette fordi en slik kartlegging og tallfesting krever 

 

73 Folkehelseinstituttet (2019): Hva er sykdomsbyrde? 
74 Weinstein, Torrance, & McGuire (2009): QALYs: the basics 
75 Robberstad (2009): QALYs vs DALYs vs LYs gained: What are the differences, and what difference do they make for health care priority 
setting? 
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omfattende spørreundersøkelser blant et representativt utvalg individer med den aktuelle diagnosen. Det er 

også krevende å fastsette vektene i QALY slik at de gir en tilstrekkelig presis vurdering av individers preferanser.76 

I praksis har QALY og DALY tradisjonelt noe ulike bruksområder. QALY anvendes ofte i helseøkonomiske analyser 

av tiltak, dvs. kostnadseffektivitetsanalyser. DALY anvendes vanligvis som ledd i en tilstandsbeskrivelse av 

sykdomsbyrden i en befolkningsgruppe, som mål for tap av leveår og helse i en befolkningsgruppe. Et eksempel 

er WHO-prosjektet Global burden of disease der en tallfester sykdomsbyrden og helsetapet knyttet til en rekke 

ulike diagnoser og skader.77 På tross av ulike innfallsvinkler og bruksområder mellom QALY og DALY vurderer 

Helsedirektoratet (2017) at det i prinsippet er det samme man ønsker å måle, og at man ut fra en pragmatisk 

tilnærming kan anse QALY og DALY som nokså like helsemål. 

Sykdomsbyrde knyttet til ikke-dødelig helsetap 

Faktorene som bestemmer størrelsen på det samlede ikke-dødelige helsetapet (Years Lived with Disability, YLD) 

av en diagnose er (1) hvor mange som lever med diagnosen (prevalens) et gitt år, (2) fordeling av alvorlighetsgrad 

blant de som lever med diagnosen og (3) helsetapet av å leve med diagnosen over ett år for en gitt 

alvorlighetsgrad. Vi gir her en presentasjon av kildene og metodikken som ligger bak beregningene av det ikke-

dødelige helsetapet.   

Helsetapsvekter 

For å kunne bruke tid som en felles «valuta» for ikke-dødelig helsetap og for tapte leveår grunnet tidlig død, må 

man kunne definere, måle og vekte tid levd med tapt helse som følge av diagnose og skader. Mens død enkelt 

lar seg definere, er dette langt vanskeligere for ikke-dødelige helsetap. Siden 1990 har det blitt lagt ned en 

omfattende innsats i å samle inn data og i å utvikle metoder for å måle ulike helsetilstander i forhold til full 

helse/død og relativt til andre helsetilstander.  

Alvorlighetsgraden av ikke-dødelig helsetap forbundet med diagnose eller skade beskrives i GBD-prosjektet med 

en helsetapsvekt, som er et tall mellom 0 (helt frisk) og 1 (død).78 Helsetapsvektene er utviklet som en del GBD-

prosjektet og omfatter estimerte vekter for 354 diagnoser og skader.79 Metodene utvikles og endres over tid, 

men et viktig prinsipp, som har utviklet seg over tid, er at helsetapsvektene skal måle helsetap og ikke sosialt tap. 

Det vil si at helsetapsvektene ikke kan sidestilles med for eksempel tapt livskvalitet. Endring i livskvalitet for en 

gitt diagnose/skade vil blant annet avhenge av hvordan helse- og omsorgstjenesten i ulike land er innrettet, mens 

hvordan det verdsettes økonomisk vil variere mye mellom rike og fattige land. Prinsipielt er dette altså et viktig 

skille, ved at helsetapsvektene er uavhengige helsetjenestetilbud og inntektsnivå.80  

BURQOL-RD-studien har målt QALY for pasienter med ulike sjeldne diagnoser, som er utgangspunktet for våre 

beregninger av det ikke-dødelige helsetapet. For milde bensykdommer tar vi utgangspunktet i helsetapsvekten 

«Amputation of finger(s): long term, with treatment», som vi vurderer som den nærmeste helsetapsvekten 

knyttet til milde former for dysmeli.81 For å måle QALY har studien brukt EQ-5D som verktøy, i tråd med hvordan 

de fleste europeiske land anbefaler at sykdomsbyrden burde bli målt ved metodevurderinger. Videre er 

 

76 Robberstad (2009): QALYs vs DALYs vs LYs gained: What are the differences, and what difference do they make for health care priority 
setting? 
77 WHO (2021): About the Global Burde of Disease 
78 Jf. tidligere diskusjon tilsvarer dette en DALY-skala 
79 For nærmere beskrivelse av metode, se James et al. (2018) 
80 For en mer dyptgående beskrivelse av datakilder og metodiske avveiinger ved helsetapsvekter, se f.eks: WHO (2018): Methods and data 
sources for global burden of disease estimates 2000-2016  
81WHO (2019): Annex Table C Health State Weights used in WHO Global Health Estimates 
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endringen i QALY estimert ved å sammenligne den generelle befolknings aldersjusterte helsemessige 

livskvalitetsvekter estimert av Legemiddelverket. Vi har tatt utgangspunkt i verdsettelsen av ett kvalitetsjustert 

leveår på 1,3 millioner kroner i 2018-kroner, i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.82 Tabell 7 viser hvilke 

forventet endringer i QALY vi har tatt utgangspunkt i ved beregningen av sykdomsbyrden.  

Tabell 7: Forventningsverdier for endring i QALY etter diagnosegruppe. Kilde: Menon 

Diagnose Forventet endring i 

QALY (min – maks) 

Kilde 

Cystisk fibrose 0,25 (0,12-0,38) Lopez-Bastida 

et. al (2016) 

Fragilt X syndrom 0,3 (0,11-0,52) Lopez-Bastida 

et. al (2016) 

Hemofili 0,14 (0,14-0,29) Lopez-Bastida 

et. al (2016) 

Duchennes muskeldystrofi 0,51 (0,27-0,84) Lopez-Bastida 

et. al (2016) 

Epidermolysis Bullosa 0,20 (0,20-0,34) Lopez-Bastida 

et. al (2016) 

Histiocytose 0,06 (0,05-0,58) Lopez-Bastida 

et. al (2016) 

Systemisk sklerose 0,20 (0,06-0,32) Lopez-Bastida 

et. al (2016) 

Mukopolysakkaridose 0,53 (0,49-0,56) Lopez-Bastida 

et. al (2016) 

Milde bensykdommer 0,005 (0-0,005) FHI basert på 

GBD83 

 

Mer om måleinstrumenter for å beregne QALY  

Det er stor variasjon i hvilke generiske instrumenter som brukes i litteraturen, men det har blitt mer og mer vanlig 

å bruke kvalitetsjusterte leveår (QALY). En av fordelene med QALY er at man inkluderer både preferansen på et 

lengre liv og kvaliteten på livet. I tillegg er det lettere å forstå betalingsvilligheten for et ekstra kvalitetsjustert 

leveår på tvers av domener. Preferansescoren varierer fra 0 til 1 hvor «0» representerer død og «1» perfekt 

helse. Det er også verdt å huske at det eksisterer verdier under 0 som representerer en helsetilstand verre enn 

død. Det er flere ulike måleinstrumenter for å beregne QALY. Til tross for at alle modellene er basert på 

preferansebaserte scoringsmodeller varierer hvert instrument med henhold til hvor mange nivå man har under 

hver dimensjon og ikke minst hvor alvorlig det mest alvorlige nivået i en dimensjon er. Utfallet på kvalitetsjusterte 

leveår kan dermed variere. For å oppnå den mest korrekte endringen i livskvaliteten gitt en ny diagnose eller 

behandling, er det viktig å tenke over hvilke attributter som er viktige for en spesifikk diagnose, og sørge for at 

disse er godt nok dekket i metoden, før man velger hvilket måleinstrument man skal ta i bruk. De mest vanlige 

 

82 Vi bruker 1,32 millioner 2021-kroner basert på anbefaling i Helsedirektoratet (2021): Vurdering av virkninger på folkehelsen og helseeffekter 
i samfunnsøkonomiske analyser 
83 Folkehelseinstituttet (2016): Sykdomsbyrden i Norge 2016 
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instrumentene er alle basert på indirekte preferansebaserte scoringssystemer, nemlig EQ-5D, SF-6D (SF-12 og 

SF-36), 15D og HUI(II), der D står for dimensjon. 

EQ-5D er definitivt det måleinstrumentet som er mest brukt, etterfulgt av SF-6D. De to sistnevnte 

måleinstrumentene er utarbeidet av enkeltpersoner som ikke lenger arbeider med dette og bruken av disse 

metodene er derfor stadig fallende. I tillegg til at EQ-5D er det vanligste målingsinstrumentet for å beregne QALY, 

er bruk av EQ-5D også anbefalt i de norske retningslinjene ved innføring av ny behandling eller medisinsk 

teknologi. Før 2020 kunne man i større grad velge å bruke andre måleinstrumenter som for eksempel SF-6D, 

mens fra våren 2020 kreves det at man konverterer til EQ-5D. Noe av kritikken EQ-5D møter er at den ikke 

inkluderer psykisk helse godt nok. De fleste av attributtene i modellen handler mer om fysisk enn psykisk byrde.  

Både EQ-5D og SF-6D er godt validert gjennom litteraturen. Likevel tyder flere studier på at responsen, med 

andre ord evnen til å fange opp endringen i livskvalitet, er noe varierende og at det avhenger av hvilket 

diagnoseområde man undersøker. I en systematisk oversikt som sammenligner ulike måleinstrument for 

helserelatert livskvalitet underbygges argumentet fra høringsnotatet til regjeringen om at EQ-5D og SF-6D ikke 

er substitutter og fanger opp ulike dimensjoner. Det faktum at EQ-5D har færre dimensjoner enn SF-6D gjør at 

hele skjemaet får en mer klinisk ordlyd og dermed ikke fanger opp det mentale helsetapet. I en annen artikkel 

fra Storbritannia konkluderes det med at SF-6D ser ut til å bedre fange opp endringen i milde mentale 

helseproblemer, mens EQ-5D har bedre respons på å fange opp mer alvorlige mentale problemer. Det vil derfor 

være viktig å tenke nøye gjennom hvilket måleinstrument man skal ta i bruk i lys av hva man prøver å fange opp. 

Sykdomsbyrde knyttet til tidlig død 

Tap av gode leveår (Years of Life Lost, YLL) beregnes ved å bruke statistikk over antall dødsfall som er oppført 

med den aktuelle diagnosen som hovedårsak til død, sett opp mot forventet gjenstående gode leveår for en 

vilkårlig person i aldersgruppen der dødsfallet inntreffer.  

Antall dødsfall 

Til grunn for vår sykdomsbyrdeberegning grunnet død ligger informasjon fra flere ulike internasjonale studier og 

norske kilder. På samme måte som at det er knyttet stor usikkerhet til prevalens, insidens og omfang av sjeldne 

diagnoser, er det knyttet stor usikkerhet til antall gjennomsnittlig årlige dødsfall som følge av diagnosen. For 

noen diagnoser kommer det tydelig frem i register hvor mange dødsfall som er registret, mens for andre er det 

knyttet stor usikkerhet til overlevelsesratene. Heterogeniteten innad mellom hver diagnose gjør også at et det 

er knyttet stor usikkerhet til et gjennomsnitt.  
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Tabell 8: Antall estimerte årlige dødsfall og gjennomsnittlig alder ved dødsfall for utvalgte diagnoser. 

Klassifiseringsgruppe Antall dødsfall Gjennomsnittlig 

alder ved død* 

Kilde 

Cystisk fibrose 9 40 Data fra norsk CF-register 

Fragilt X syndrom 

0 

På lik linje som 

den generelle 

befolkningen 

NHI (2021)  

GARD (2015) 

Hemofili 7 75 Hassan mfl. (2021) 

Duchennes muskeldystrofi 

4 35 

Norsk register for arvelige og 

medfødte 

nevromuskulære diagnoser (2019) 

Epidermolysis Bullosa 

0 

På lik linje som 

den generelle 

befolkningen 

Senter for sjeldne diagnoser 

Histiocytose 

0 

På lik linje som 

den generelle 

befolkningen 

Aricò mfl. (2003) 

Mills mfl.(2021) 

Systemisk sklerose 9 60 Pokeerbux mfl. (2019) 

Mukopolysakkaridose 8 15 (Kanavin & Strømme, 2010) 

Milde bensykdommer 

0 

På lik linje som 

den generelle 

befolkningen 

Antakelse 

*Gjennomsnittlig alder ved død kan variere i stor grad utover det som står i Tabell 8. Spesielt vil det være tilfeller av høyere dødelighet for de 

diagnosene der vi legger til grunn levealderen til den generelle befolkningen.  

Tap av gode leveår grunnet tidlig død 

Det finnes ulike tilnærminger for beregning av tapte leveår som følge diagnose og skader. Hvilken tilnærming 

som benyttes er av stor betydning for sykdomsbyrden, hvor særlig diagnoser som rammer de eldste 

aldersgruppene er sensitive for avveiningene som legges til grunn. Det er derfor hensiktsmessig med en diskusjon 

av sterke og svake sider ved ulike tilnærminger, samt sammenligne utfallene ved de ulike tilnærmingene.  

I Folkehelseinstituttets beregning av sykdomsbyrden i Norge i 2016 benyttes forventet gjenstående levetid84 ved 

den alderen dødsfallet inntreffer.85 Forventet gjenstående levealder ved ulike aldre er her angitt av WHO. I de 

første sykdomsbyrdeprosjektene ble forventet gjenstående levealder basert på den høyeste observerte 

forventede levealderen for den gruppen med høyest forventet levealder – japanske kvinner.86 Siden har 

eksperter i WHO argumentert for at det normative tapet av leveår i kraft av nåværende observerte dødsrater 

ikke er et passende mål, fordi selv for de laveste observerte dødsratene er det en andel av dødsfallene som kan 

forhindres aller avverges. Som indikator for forventet levetid for et individ med god helse, som ikke er eksponert 

for unngåelige helserisikofaktorer og som har et passende helsetjeneste-tilbud, brukes forventet levetid i år 2050 

(beregnet av The World Population Prospects 2012). I mer klartekst benytter WHO en tilnærming der alternativet 

til død er å leve med full helse inntil en potensiell levealder. Tilnærmingen innebærer blant annet at et dødsfall i 

90-års alder blir kvantifisert som 5,5 tapte leveår. En naturlig innvending mot denne tilnærmingen er at den ikke 

 

84 Det benyttes WHOs referansetabell som er basert på en framskrivning av lavest forventede dødelighetsrater i 2050. WHOs referansetabell 
gir høyere anslag for forventet levetid enn SSBs (tabell 05375) 
85Øverland mfl. (2018): Sykdomsbyrde i Norge 2016. Resultater fra Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factor Study 2016 (GBD 2016) 
86 WHO (2018): WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000 - 2016 
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tar hensyn til annen diagnose, slik at betydningen av død overvurderes. Personer som dør er ofte rammet av 

andre diagnoser enn den utløsende dødsårsaken, slik at differansen mellom alder ved dødsfall og forventet 

gjenstående levetid ikke er ensbetydende med tap av gode leveår. 

Et annet alternativ til beregning av tapte leveår er å bruke forventet gjenstående levetid som beregnes av SSB. 

Dette er en tilnærming som blant annet er benyttet av Holdeutvalget (2020) «Samfunnsøkonomisk vurdering av 

smitteverntiltak – covid-19», som ble gjennomført på oppdrag for Helsedirektoratet. Dette innebærer implisitt 

en antagelse om at alternativet til død er å leve med full helse inntil forventet levealder. Tilnærmingen innebærer 

at et dødsfall i 90-års alder kvantifiseres til 4,4 tapte leveår. En kritikk av denne tilnærmingen er at verdien for et 

kvalitetsjustert leveår (QALY) benyttes til å verdsette ikke-kvalitetsjusterte leveår, med den konsekvens at 

konsekvensen av død overestimeres. 

Det mangler gode norske beregninger for forventede gjenværende QALY (gode leveår) fordelt på alder for den 

generelle befolkningen. I påvente av gode norske tall har Legemiddelverket med utgangspunkt i svenske og 

engelske studier, sammen med dødelighetstall fra SSB, utarbeidet et estimat for forventede gjenværende 

kvalitetsjusterte leveår for gjennomsnittsbefolkningen fordelt etter alder.87 Med denne tilnærmingen antar man 

implisitt at alternativet til død er å leve videre inntil forventet levealder, men med svekket helse grunnet 

tilstedeværelse av andre diagnoser. Sammenlignet med tidligere presenterte tilnærminger, gir 

Legemiddelverkets estimat en lavere samfunnsøkonomisk konsekvens av død. Eksempelvis blir et dødsfall i 90-

års alder tillagt et tap på 3,1 kvalitetsjusterte leveår, det vil si nesten halve vektingen som brukes i FHIs 

sykdomsbyrdeberegning. 

Figur 11: Forventede gjenværende QALY i den generelle befolkningen. Kilde: Legemiddelverket (2018) 

 

For våre beregninger er Legemiddelverkets estimat for forventede gjenværende kvalitetsjusterte leveår i den 

generelle befolkningen lagt til grunn for beregning av tapte leveår ved dødsfall. Ved å koble antall dødsfall i ulike 

aldersgrupper, angitt i de ulike vitenskapelige kildene som det refereres til i Tabell 9, med Legemiddelverkets 

 

87 Tabell 2: Forventede gjenværende QALY og livskvalitetsvekter i den generelle befolkning. (Statens legemiddelverk, 2018) 
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oversikt over forventede gjenværende gode leveår, kan vi estimere tapet av gode leveår grunnet dødsfall fra de 

ulike sjeldne diagnosene. 

Tabell 9: Årlig tapte leveår per diagnose (YLL). Kilde: Internasjonale studier (se Tabell 8), bearbeidet av Menon. 

Klassifiseringsgruppe Årlig tapte leveår per diagnose (YLL)* 

Cystisk fibrose 326 

Fragilt X-syndrom 0 

Hemofili 71 

Duchennes muskeldystrofi 159 

Epidermolysis bullosa 0 

Histiocytose 0 

Systemisk sklerose 179 

Mukopolysakkaridose 458 

Milde bensykdommer 0 

*Estimater på årlig tapte leveår per diagnose baseres på konservative anslag. 

Økonomisk verdsetting av kvalitetsjusterte leveår 

Den samfunnsøkonomiske verdien av helserelatert livskvalitet gir QALY kun en måleenhet for tap av helserelatert 

livskvalitet som er sammenlignbar på tvers av diagnose og skader. I seg selv sier ikke QALY noe om den 

samfunnsøkonomiske verdien som er knyttet til tapet av livskvalitet. For å kunne fatte avgjørelser for en 

hensiktsmessig allokering av samfunnets knappe ressurser er det imidlertid nødvendig å tillegge verdien av liv og 

helse en økonomisk verdi.  

Internasjonalt er det blitt stadig mer vanlig å benytte verdien av et statistisk liv (VSL) for å måle nytten av ulike 

miljø-, transportsikkerhets-, og helsetiltak. Verdien av ett godt leveår, dvs. QALY = 1, kan beregnes med 

utgangspunkt i VSL. Den økonomiske verdsettingen av liv og helse gjennom verdien av VSL er et uttrykk for 

befolkningens vurdering av nytten av å unngå dødsfall eller helsetap. Vurderingen av denne nytten kommer til 

uttrykk gjennom hvor mye folk sier at de maksimalt er villige til å betale for en redusert risiko for å dø eller for å 

pådra seg nærmere angitte skader eller helsetap.  

Betalingsvilligheten er altså et uttrykk for den velferdsgevinsten (økning i livskvalitet) som den enkelte kan oppnå 

ved at det blir mindre sannsynlig å dø eller å bli skadet. Verdien av et statistisk liv skal i henhold til 

Finansdepartementet (2014) settes til 30 millioner 2012-kroner. Dette tallet er basert på anbefalinger i NOU 

2012: 16. En utregning av verdien av ett godt leveår, eller QALY, basert på VSL betinger imidlertid flere 

forenklende forutsetninger og har både empiriske og teoretiske svakheter. På grunn av få verdsettingsstudier av 

et leveår, og de strenge forutsetninger en må gjøre for å regne ut verdien av ett leveår fra VSL (ved å anta at VSL 

er nåverdien av gjenværende leveår, med en antatt diskonteringsrente og med konstant verdi per leveår 

uavhengig av alder) anbefaler verken Finansdepartementet (2014) eller NOU (2012) en økonomisk verdi for et 

leveår. 

Finansdepartementet (2014) sier videre at man kan gjennomføre følsomhetsanalyser med VSL lik 60 millioner 

kroner for tiltak som i særlig grad gjelder barn. VSL-anslaget for voksne (>18 år) er basert på såkalte Stated 
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Preference (SP) studier (dvs. Betinget Verdsetting og Valgeksperimenter) i Norge (Transportøkonomisk institutt 

(2010)). I disse studiene oppga et representativt utvalg av den voksne norske befolkningen sin betalingsvillighet 

for et tiltak som gir dødsrisikoreduksjon for dem selv. VSL-anslaget for barn (< 18 år) er basert på tilsvarende SP-

studier i Europa og USA som viser at voksne i gjennomsnitt er villig til å betale dobbelt så mye for å få en 

dødsrisikoreduksjon for eget barn som for seg selv (OECD 2010). VSL realprisjusteres i henhold til utviklingen i 

brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger.  

Helsedirektoratet trekker frem den metodiske og empiriske usikkerheten knyttet til QALY-metodikken, men 

argumenterer for at en trolig ikke kommer utenom en pragmatisk tilnærming og rimelighetsvurderinger når en 

skal fastsette sektorovergripende verdier. Deres vurdering er at verdsetting av QALY ikke bør vente til all faglig 

og etisk usikkerhet er ryddet bort. Det argumenteres for at det har en verdi i seg selv å verdsette slike størrelser 

likt på tvers av sektorer. Med utgangspunkt i VSL anbefaler Helsedirektoratet at det benyttes en verdi for et 

leveår (QALY=1) på henholdsvis 1,3 og 1,5 millioner 2018-kroner uten og med produksjonstap. Helsedirektoratets 

forslag bygger i stor grad på Finansdepartementet (2014) som angir verdien av et statistisk liv (VSL) i Norge til 30 

millioner 2012-kroner. Verdien fordeler seg på 26,1 millioner kroner i velferdseffekt og 4,1 millioner i 

realøkonomiske kostnader. De realøkonomiske kostnadene inkluderer medisinske, administrative og materielle 

skader, samt produksjonstap. I Finansdepartementets og NOU (2012)s anbefaling om at verdien av VSL settes til 

30 millioner 2012-kroner, er det ikke entydig om dette inkluderer produksjonstap. 
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Vedlegg E: Beregning av helsetjenestekostnader og 
produksjonstap 

For beregning av totale helsetjenestekostnader og produksjonstap har vi benyttet funnene i BURQOL-RD-studien 

samt norske prevalensestimater. Studien har beregnet helsetjenestekostnader og produksjonstap for hver av de 

ni utvalgte diagnosene i Sverige, Tyskland, Spania, Storbritannia, Ungarn, Italia, Bulgaria og Frankrike. Grunnet 

demografiske forskjeller mellom disse landene og Norge, samt forskjeller knyttet til utforming av helsetjenesten, 

har vi valgt å basere oss på resultatene fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Sverige. Forskjeller knyttet til 

oppbygging av helsetjenesten, kommunal oppfølging av pasientene samt uføre- og sykefraværsordninger i 

landene, er faktorer som påvirker kostnadsberegningene. For å ta høyde for at estimatene skal representere 

kostnadene i en norsk setting, har vi systematisk gått igjennom kostnadene knyttet til hver enkelt diagnose og 

gjort skjønnsmessige justeringer der dette har vært hensiktsmessig. Alle kostnadene, både for 

helsetjenestekostnader og produksjonstap, er KPI-justert til 2022-kroner.  

Helsetjenestekostnader 

BURQOL-RD-studien har gjort en omfattende jobb med å estimere kostnadskomponentene som inngår i 

estimeringen av helsetjenestekostnadene. I vår beregning av helsetjenestekostnader vil det si direkte kostnader 

som oppstår i spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt indirekte kostnader i form av hjelp fra pårørende.   

Studien har hentet ut informasjon om blant annet antall sykehusinnleggelser, akuttbesøk, polikliniske 

behandlinger, medisinske tester, legebesøk, og forbruksmateriell for alle de utvalgte diagnosene. Enhetspriser 

for tjenestene er hentet fra ulike databaser i Europa og er deretter multiplisert med ressursbruken. Informasjon 

om legemiddelbruk av pasientene med spesifikke sjeldne diagnoser ble hentet fra spørreskjema. Kostnaden for 

legemiddelet brukt av pasienten ble estimert basert på den daglige kostnaden for hvert produkt som ble tatt og 

deretter multiplisert med bruksvarigheten.  

I tillegg har studien hentet informasjon om bruk av hjemmetjenester og andre sosiale tjenester. Dette er 

kostnader som vi legger i oppfølgingskostnader fra kommunen, men som er en del av de direkte 

helsetjenestekostnadene knyttet til sjeldne diagnoser.  

Mange personer med en sjelden diagnose mottar også uformell pleie fra ikke-profesjonelle omsorgspersoner. 

Typisk vil dette være omsorg gitt av familie og/eller venner. Uformell pleie knyttet til sjeldne diagnoser kan for 

eksempel være hjelp til dagligdagse aktiviteter, følelsesmessig støtte og personlig tjenester. For å innhente 

informasjon angående bruk av uformell pleie benyttet BURQOL-RD-studien et spørreskjema. Studien benyttet 

«the proxy good method» for å verdsette omsorgstimene brukt. Dette vil si at tiden den ikke-profesjonelle 

omsorgspersonen bruker på omsorg blir verdsatt til det en profesjonell omsorgsperson hadde fått i inntekt ved 

å gjøre tilsvarende jobb.  

Tabell 10 oppsummerer hvilke parametere som er inkludert i BURQOL-RD-studien, og som inngår i vår estimering 

av helsetjenestekostnader for sjeldne diagnoser. 
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Tabell 10: Parametere inkludert i estimeringen av helsetjenestekostnader. Kilde: Lopez-Bastida mfl. (2016), bearbeidet av 
Menon 

Parameter Budsjettansvar 

Sykehusinnleggelser Spesialisthelsetjenesten 

Forbruksmateriell Spesialisthelsetjenesten 

Medisinsk testing Spesialisthelsetjenesten 

Konsultasjoner Spesialisthelsetjenesten/Primærhelsetjenesten 

Legemidler Spesialisthelsetjenesten 

Hjemmehjelp Primærhelsetjenesten 

Sosiale tjenester Primærhelsetjenesten/andre kommunale instanser 

Uformell pleie Privat 

 

Vi har systematisk gått igjennom resultatene til helsetjenestekomponentene fra BURQOL-RD studien for hver av 

de sjeldne diagnosene og gjort skjønnsmessige justeringer der det har vært hensiktsmessig. For diagnosegruppen 

milde sjeldne diagnoser har vi antatt at de har fem prosent høyere helsetjenestekostnader sammenlignet med 

en gjennomsnittlig person i Norge.88 Dette gir totale helsetjenestekostnader per person for denne 

pasientgruppen på 80 000 kroner. Kostnadsestimatene for hver diagnose har vi vektet opp mot prevalensen til 

de utvalgte diagnosene i Norge. Vi har ikke gjort noe skille på barn og voksne ved estimeringen da resultatene vi 

har brukt fra BURQOL-RD-studien gir et samlet estimat på kostnader knyttet til barn og voksne.  

Anslaget på helsetjenestekostnader knyttet til sjeldne diagnoser er ment å illustrere hva en gjennomsnittsperson 

med en sjelden diagnose koster helsetjenesten. Det er viktig å merke seg at dette i realiteten spriker mye fra 

person til person med en sjelden diagnose. For eksempel vil en person med en sjelden diagnose som er 

multihandikapet ha vesentlig høyere helsetjenestekostnader enn en person uten utviklingshemming.   

Vi estimerer at forventet ressursbruk av helsetjenester knyttet til en gjennomsnittsperson med en sjelden 

diagnose i Norge er om lag 200 000 kroner. 

Tabell 11: Årlig helsetjenestekostnader per gjennomsnittsperson med en sjelden diagnose. Kilde: Lopez-Bastida mfl. 
(2016), bearbeidet av Menon 

 Minimum Forventet Maximum 

Samlet helsetjenestekostnader 14 600 80 400 340 000 

Samlet oppfølgingskostnader 22 300 68 000 106 000 

Samlet uformell pleie 31 700 50 600 78 700 

Per gjennomsnittsperson 68 600 199 600 524 700 

   

For å estimere de totale årlig helsetjenestekostnadene knyttet til sjeldne diagnoser har vi multiplisert de årlige 

helsetjenestekostnadene per gjennomsnittsperson med prevalensestimatet for sjeldne diagnoser i Norge. Vi 

estimerer at de totale årlige helsetjenestekostnadene er forventet å ligge mellom 12 og 90 milliarder kroner, 

avhengig av prevalensestimatet man legger til grunn.   

 

88 I 2020 ble det beregnet 71 883 kroner i helseutgifter per innbygger. Vi har KPI-justert dette tallet til 2022. 
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/helseregnskap  

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/helseregnskap
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Produksjonstap 

De som rammes av en sjelden diagnose kan delvis, periodevis eller permanent, falle utenfor arbeidslivet. I tillegg 

kan diagnosen påvirke produktiviteten til den ansatte. Dette gir opphav til et produksjonstap som følge av en 

sjelden diagnose.  

BURQOL-RD-studien har estimert både sykefravær og uføretrygd som oppstår som følge av de utvalgte 

diagnosene. Produksjonstapet i studien er beregnet basert på en «human capital» tilnærming. Denne 

tilnærmingen konverterer tid borte fra jobb til monetær enhet ved bruk av gjennomsnittsinntekten 

(bruttolønnen) til en arbeider.89 Den gjennomsnittlige bruttolønnen er basert på bruttolønnen i deltakerlandene. 

Produksjonstapet som er estimert til hver diagnose i BURQOL-studien har vi benyttet til å beregne 

produksjonstapet knyttet til en person med en sjelden diagnose i Norge. Personer med milde sjeldne diagnoser 

antar vi at ikke har et produksjonstap sammenlignet med den generelle befolkningen. Produksjonstapet til denne 

gruppen er dermed satt til null ved beregning av de totale samfunnskostnadene.  

På samme måte som ved helsetjenestekostnadene har vi systematisk gått igjennom resultatene til hver diagnose 

fra studien og vektet dette opp mot prevalensen til diagnosen i Norge. Basert på dette estimerer vi at en 

gjennomsnittsperson med en sjelden diagnose har et årlig forventet produksjonstap på om lag 123 000 kroner.   

Tabell 12: Årlig produksjonstap per gjennomsnittsperson med en sjelden diagnose. Kilde: Lopez-Bastida mfl. (2016), 
bearbeidet av Menon 

 Minimum Forventet Maximum 

Per gjennomsnittsperson NOK 45 000 NOK 90 000 NOK 174 000 

 

Det er viktig å merke seg at dette er ment å representere produksjonstapet til en gjennomsnittsperson med en 

sjelden diagnose. Mange med en sjelden diagnose lever helt normalt og vil ikke være borte fra arbeid grunnet 

diagnosen sin. Derimot vil andre ha et betydelig høyere produksjonstap sammenlignet med vårt estimat da de 

er helt borte fra arbeidslivet grunnet den sjeldne diagnosen. Som beskrevet er estimatet basert på bruttolønnen 

til deltakerlandene. Bruttolønnen i Norge er høyere sammenlignet med disse landene. Dette gir grunnlag til å 

anta at estimatet trolig er underestimert. 

Ved beregning av det totale produksjonstapet har vi antatt at det både oppstår et produksjonstap for voksne 

med en sjelden diagnose som er i arbeid samt for barn med en sjelden diagnose. Mange med en sjelden diagnose 

er unge, og er derfor utenfor arbeidslivet. Likevel går flere av disse personene glipp av skole, som også påvirker 

produksjonstapet. Derfor er det totale produksjonstapet beregnet for alle med en sjelden diagnose. 

Basert på prevalensestimater samt minimums-, maksimums-, og forventningsverdier estimerer vi det totale 

produksjonstapet knyttet til sjeldne diagnoser til å være mellom 8 og 30 milliarder kroner. Forventningsverdien 

estimerer vi til 18 milliarder kroner. 

Estimatet på produksjonstapet inkluderer også skattefinansieringskostnaden. Skattefinansieringskostnaden 

oppstår fordi beskatning påvirker hvordan vi bruker ressurser. Dette fører til et effektivitetstap. 

Skattefinansieringskostnaden defineres av finansdepartementet som 20 øre per korner og grunnlaget for 

beregningen skal være den delen som må finansieres med offentlige midler.  

 

89 Kirch (2008): Human Capital Approach 
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