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Tre enkle spørsmål…..

• Hvor er jeg?

Å forstå (hvordan vi forstår) 

konteksten!

• Hva skjer (her og nå..)?

Å forstå trendene, dynamikken.

• Hva bør vi gjøre? (Nå og 

fremover?)?

Å velge reaksjon og retning!?
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Verdifokus i verdensøkonomien

• WARNING: «Makroøkonomisk Reorientering Pågår!»

• Rethinking Economics, Real-World Economics, INET 

• Verdensbanken;«Mind, Society and behaviour», Roemer

• Fra GDP til GDI, GHI, MDG’s og endelig SDG

• Sen/Nussbaum’s utviklingsmål: «Creating Capabilities»

• «Well-Being» som nytt forsknings og utviklingsfokus

• Evolusjonsbasert økonomi: Fitness/Tilpasning er målet!

• Evolusjon av Helse/tjenester er «Velferds-Dannelse»
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Helse og Vel-Ferds opprinnelse
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Health =
Pathogenesis

Salutogenesis

Well-Being =
Coping 
CapabilitiesHealth X

Velferd skapes i kulturen:
«Velferds-Dannelse»© Werner Christie 2010



New Zealand’s vekst og velferdsmål

©Girol Karacaoglu
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NHS Today, acccording to Kings Fund
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Hva er et godt resultat? KPI eller Verdi?
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Fra New Public Management til New Public Governance
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Tanker om en verdibasert helsetjeneste får økende oppmerksomhet

Professor Michael Porter, 

Harvard Business School

We must move away from a supply-

driven health care system organized 

around what physicians do and toward a 

patient-centered system organized 

around what patients need…..
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Verdibasert Helsetjeneste?! Hva er det?

• Fokus på resultatene som kan forsvare kostnadene.

• …og de reelle verdiene resultatene representerer 

• Mye kan måles, men de relle målene er ikke alltid lett målbare:

• Livskvalitet? Smerteoppplevelse? Velvære (Well-Being)? Mestringsevne? 

Mestringsmuligheter?

• Kvalitet kan ofte IKKE kvantifiseres

• Ikke “Fullstendig velvære.. ” osv. Men Vel-Ferd (“Well-Being”)

• Det dreier seg om Mestring i et vel tilpasset liv:

• > Hverdagshabilitering, mestring og myndighet, recovery, leve

hele livet
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Vi har kommet langt, - og lengre enn mange

• Begrepet knyttes til Porter, HBS og USA’s kontekst.

• Norge og andre har kommet langt etter mange av kriteriene.

• > Fokus på resultater: Overlevelse og Livskvalitet; QALY

• > HTA: Nytte-kostnadsvurderinger for alle nye prosedyrer 

som refunderes. Legemidler og helseteknologier.

• 3 Utvalg: Klare (?) omforente (?) prioriteringsprinsipper!

• Samhandling, Forebygging og Folkehelse

• Nasjonal, Regional og kommunal helhetlig styring

• Hforetak: INDUSTRIALISERING. PHTj: INDIVIDUALISERING
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Helsetjenestens Verdi-Bidrag

• Vi er enige om at helsetjenesten er verdifull…

• Men kanskje ikke om HVOR verdifull den er? Og HVORDAN?

• KAN helsetjenestens verdi reduseres til kroner og øre?

• Vi må bli mye tydeligere på HVILKE Verdier helsen representerer:

• LIVs-lengde 

• Livs-kvalitet: Well Being /Vel Ferd

• Existensielle verdier: Mening, Mestring, personlige verdier

• Sosiale verdier: Tilhørighet, Empati, Solidaritet

• Hva blir VERDI-Bidraget fra Helsetjenesten?

• For hver enkelt og for fellesskapet

• Hva er Helsetjenestens eksterne økonomiske verdibidrag?
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Det er vanskelig, men vi gir oss ikke!:

 Hvordan vurdere reell livskvalitet?

 Hvordan hensynta individets preferanser?

 Hva er «Nødvendig» helsetjeneste?

 Hva er forsvarlig? Hva er beste faglige standarder? 

 Hva er forskning, utprøvende og tilstrekkelig dok beh?

 Hva er akseptable kostnader for ulike gevinster

 Hvordan sikrer vi likeverd og individuelle hensyn 

 Profesjonelle standarder vs pasientens helsetjeneste?

 Folkehelsearbeid og forebygging er mest effektivt!
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..men er det målbart?

• Hva er kvalitet?

• Hvem bestemmer det?

• Hvordan måler vi det?

• Er eldre liv mindre verdt?

• Er funksjonshemmede liv 

mindre verdt?

• Er kvalitet sammenliknbart?
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Verdibasert Helse skaper Vel-Ferd (Well-being)
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Hva oppnår vi med verdibasert perspektiv?

• Fokus på resultatene, ikke bare på kostnadene.

• Pasientfokus. Presisjonsmed! 

• Mer effekt, smalere indikasjoner.

• Bevissthet om verdiene helsetjenesten betjener og gir.

• Bedre helsepolitikk: Mer forebygging! Bedre behandling!

• Flere år til livet. Og mer liv til årene;  «Leve hele Livet!»

• Dyrere medisiner! Billigere behandlingsforløp?

• Mer verdiskapende helsevesen.

• Mer verdiskapende helsenæring.
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Sentrale utfordringer i VBHC:

1. Hva er kjerneverdiene og hva er 

verdifullt i dagens 

helsetjeneste?

2. Hva kan vi gjøre for å nå 

verdimålene våre bedre?
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SDG:

17 mål
164 indikatorer

SDG #3: Helse!

>13 KPI-Mål

>26 Indikatorer
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Å måle resultatverdi for behandling
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Takk for Oppmerksomheten!

Werner.Christie@BI.No

+ 47  90576920 
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