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Kreftkostnader i Norge:

Hvor ligger de største kostnadene? Hvilken kreftform er dyrest?



Kreft er på vei forbi hjerte- og karsykdom som den vanligste dødsårsaken i industrialiserte land. 

Samtidig lever stadig flere med en kreftsykdom. Sykdomsgruppen representerer derfor en stor 

byrde både for pasientene, de pårørende, helsetjenesten og samfunnet. Likevel vet vi lite om hva 

kreft koster samfunnet. 

Kreft er et satsningsområde i helsepolitikken. Prioritering av kreftbehandling er et vedvarende 

diskusjonstema, men det finnes ikke en oppdatert oversikt over kreftkostnadene i Norge. Dette 

til tross for de mange gode helseregistrene Norge har. Oslo Economics har nå, ved hjelp av en 

referansegruppe med fremtredende krefteksperter og representanter fra Kreftregisteret, Oslo 

Cancer Cluster og Kreftforeningen, gjort et forsøk på å fylle kunnskapshullet. Bristol-Myers 

Squibb har finansiert arbeidet, men har ikke vært involvert i design, analyser eller rapportering.

I forbindelse med lanseringen av rapporten inviterer vi til et åpent seminar der vi fremlegger 

analyseresultater og diskuterer aktuelle spørsmål som: 

• Hva er kostnadene ved de vanligste kreftformene?

• Hvorfor har kvinner lavere kostnader enn menn?

• Hvor store er helsetjenestekostnadene i forhold til andre kreftrelaterte kostnader?

• Er det mulig å spare i kreftomsorgen? 

• Hvor er det særlig behov for bedre kunnskap?

• Hvilke dilemmaer møter politikerne? 

• Har Stortingets ønske om å prioritere kreft blitt fulgt opp i praksis?



09:15 Kaffe og enkel bevertning

09:30 Velkommen! Erik Magnus Sæther, Oslo Economics og Hilde Bech, Bristol-Myers 

Squibb

09:35 Kreft og kostnader — Hva blir helsetjenestens utfordringer de neste 10 år? Sissel 

Husøy, divisjonsdirektør helseøkonomi og finansiering, Helsedirektoratet 

09:45 Kreftkostnader i Norge: Presentasjon av resultater. Ivar Sønbø Kristiansen, 

professor em. Universitetet i Oslo og Oslo Economics 

10:15 Lungekreft gir høye kostnader for pasienter og samfunn. Kan vi gi et bedre 

behandlingstilbud, og hvilke utfordringer møter vi da? Odd Terje Brustugun,  

Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

10:25 Hvilke dilemmaer møter politikerne, og hvor er det særlig behov for bedre 

kunnskap?

Kommentar ved Sveinung Stensland, stortingsrepresentant, Helse- og 

omsorgskomiteen, Høyre

Kommentar ved Ruth Grung, stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, 

Arbeiderpartiet

10:45 Hva er som forventet i analysene? Hva overrasker? Hva bør være fokus i årene 

fremover?

Kommentar ved Giske Ursin, Kreftregisteret 

Kommentar ved Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen 

11:00 Slutt

Program Av hensyn til servering ber vi om påmelding til  

ems@osloeconomics.no innen fredag 7. oktober.


