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Økonomisk evaluering av behandling for ungdom
med villet egenskade – hvorfor og hvordan?
Ved Egil Haga, Berit Grøholt, Anita Johanna Tørmoen, Eline Aas og Lars Mehlum

Bakgrunn
ABSTRACT
I studier av kostnadseffektivitet evaluerer man
om behandlingskostnader står i et rimelig forhold
til effekten. Gitt begrensede ressurser er slike
studier viktige som beslutningsgrunnlag vedrørende implementering av nye behandlingsformer.
I forbindelse med en intervensjonsstudie for
ungdommer med repetert villet egenskade, der
dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A) sammenlignes med standard behandling, planlegges
det å gjøre en økonomisk evaluering. Formålet
med denne artikkelen er å gjøre rede for metoden
for evaluering av kostnadseffektivitet, samt belyse rasjonalet for en slik evaluering.
Eksisterende forskning peker i retning av at ungdommer med repetert selvskading har et stort
forbruk av helsetjenester, men at det er lite kunnskap om hvorvidt behandlingen som tilbys er
kostnadseffektiv. Nylig publiserte resultater fra
den nevnte intervensjonsstudien viste at DBTA var mer effektiv enn standard behandling etter
en behandlingsperiode på 19 uker (Mehlum et
al., 2014), samtidig som DBT-A medførte mer
omfattende bruk av ressurser.
I lys av dette synes det særlig relevant for beslutningstagere at DBT-A evalueres med henblikk
på kostnadseffektivitet. Den endelige økonomiske
evalueringen vil gjøres over en periode på til
sammen 71 uker (behandlings- og oppfølgingsperiode) og vil basere seg på gjennomsnittlig
totalkostnad per pasient (DBT-A vs. standard
behandling) og effektanalyser.
The aim of cost-effectiveness studies is to evaluate whether the costs of a new treatment are
reasonable in relation to treatment effects. Given
limited resources such studies are important for
decision-makers when making priorities with
respect to implementation of new treatments.
Following an intervention study for adolescents
with repeated deliberate self-harm, comparing
dialectical behavior therapy for adolescents
(DBT-A) with standard treatment, the costeffectiveness of DBT-A will be evaluated. The
objective of this paper is to outline the method
for evaluation of cost-effectiveness, as well as
discussing the rationale for conducting a costeffectiveness study of DBT-A.
Research indicates that adolescents with selfharm is a patient group with extensive use of
health services, however, that the knowledge of
cost-effectiveness of treatment is sparse. The
intervention study showed that DBT-A was more
effective than standard treatment after a treatment period of 19 weeks (Mehlum et al., 2014),
but that DBT-A also lead to more use of outpatient resources.
Thus, it appears highly relevant to evaluate the
cost-effectiveness of DBT-A. The evaluation will
be conducted over a period of 71 weeks (treatment and follow-up), and will be based on average total costs per patient (DBT-A vs standard
treatment) and analyses of treatment effects.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning
og -forebygging har de siste årene gjennomført en randomisert kontrollert effektstudie for ungdommer med repetert villet
egenskade, der villet egenskade omfattet
både selvskading og selvmordsforsøk.
Målet med undersøkelsen er å sammenligne effekten av dialektisk atferdsterapi
tilpasset for ungdom (DBT-A)(Miller et al.,
2007) med standard poliklinisk behandling
i psykisk helsevern for barn og unge (BUP).
Ungdommene har blitt intervjuet etter
avsluttet behandling (19 uker) og etter
ett år (71 uker). Vi gjennomfører også en
langtidsoppfølging med intervjuer 2 år
etter behandlingsslutt, og planlegger en
10-årsoppfølging.
I tillegg til effektstudien vil vi gjøre en
egen økonomisk evaluering der DBT-A
sammenlignes med standard behandling
mht. kostnadseffektivitet. Dette innebærer
å vurdere om kostnadene ved implementering av DBT-A står i et rimelig forhold
til effektene. Hensikten med denne artikkelen er avgrenset til å gjøre rede for hvilke
metoder vi vil ta i bruk, hva tidligere studier av kostnadseffektivitet i denne pasientgruppen viser, og hvorfor vi mener det er
behov for å gjennomføre en slik evaluering.

Ungdommer med villet egenskade og deres bruk av helsetjenester
Internasjonale befolkningsstudier tyder
på en gjennomsnittlig livstidsforekomst
av villet egenskade blant ungdom på
17–18 % (Muehlenkamp et al., 2012).
For ungdommer med et mønster av repetert villet egenskade er atferden sterkt
assosiert med andre psykiske vansker, slik
som depresjonssymptomer, følelsesmessige svingninger og impulsivitet (Jacobson
et al., 2008; Nock, 2010).
Studier viser at en stor andel av ungdommer med villet egenskade mottar hjelp
eller behandling fra flere ulike helsetjenester (Nixon et al., 2008; Nock et al.,
2013), og en norsk undersøkelse dokumenterer at disse ungdommene i større

grad har hatt kontakt med BUP enn andre
ungdommer (Tørmoen et al., 2014): Av
ungdommene som rapporterte om både
selvmordsforsøk og selvskading, hadde
34 % mottatt behandling i BUP. For ungdom med enten selvmordsforsøk eller
selvskading var andelen 17,6 %. Til sammenligning hadde 5,3 % av ungdommer
uten noen form for villet egenskade vært
i kontakt med BUP (Tørmoen et al., 2014).
Det er gjennomført en langtidsundersøkelse med unge voksne som hadde skadet
seg selv med vilje ved forgiftning da de var
barn/ungdom, og som pga. dette hadde
deltatt i en behandlingsstudie (Harrington
et al., 1998). De ble kontaktet igjen ca.
seks år etter behandling og sammenlignet
med en matchet kontrollgruppe mht. bruk
av helsetjenester og kostnader. Det viste
seg at gruppen som hadde mottatt behandling etter villet egenskade hadde en
langt høyere livstidsbruk av helsetjenester
enn kontrollgruppen, og at forskjellen i
kostnader var betydelig (Byford et al.,
2009). Selv om denne undersøkelsen var
avgrenset i forhold til selvskadingsmetode,
tyder resultatene på at ungdommer med
villet egenskade bruker helsetjenester i
stor grad, og at slik villet egenskadeatferd blant ungdom utløser høye kostnader på lang sikt.
I vår egen langtidsoppfølging av ungdommene som deltok i behandlingsprosjektet,
er utvalget ikke avgrenset med hensyn
til metode for villet egenskade, og utvalget
representerer sannsynligvis også et bredere spekter mht. intensjon (selvmordsforsøk versus selvskading uten hensikt å
dø) sammenlignet med undersøkelsen
over. En langtidsoppfølging vil derfor kunne
gi oss ytterligere kunnskap om i hvilken
grad ungdommer som har skadet seg selv,
bruker helsetjenester over tid.
En nylig gjennomgang av intervensjonsstudier for behandling av villet egenskade
hos ungdommer viste at noen av de behandlingsformene som lyktes i å redusere
selvskading og suicidal atferd, hadde et
forholdsvis stort antall individualterapisesjoner.
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I tillegg til selve behandlingen ble også
noen form for støttetiltak tilbudt, f. eks.
til ungdommens familie (Brent et al., 2013).
Dette tyder på at effektiv behandling for
villet egenskade hos ungdommer vil være
ressurskrevende. Spørsmålet om behandling for disse ungdommene er mer ressurskrevende enn behandling for en del andre
pasientgrupper i psykisk helsevern for
barn og unge er vanskeligere å besvare.
Det vil være behov for mer systematisk
sammenligning av kostnadene for ulike
pasientgrupper for å kunne belyse dette
nærmere.
I Norge tilbyr psykisk helsevern for barn
og unge (BUP) spesialistbehandling innenfor rammen av ulike behandlingsmetoder,
som f.eks. kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk orientert psykoterapi og/eller
familiebehandling. I de senere årene har
man sett behovet for å utvikle og evaluere
behandlingsmetoder som mer spesifikt
retter seg mot denne pasientgruppen.
DBT er et eksempel på en slik metode.
Metoden er en intensiv poliklinisk behandlingsform som involverer flere elementer
(bl.a. ukentlig ferdighetstrening i gruppe
i tillegg til ukentlig individualbehandling).

Det er rimelig å anta at metoden kan medføre relativt høye kostnader. Siden prioriteringer er nødvendig i alle deler av helsetjenesten, bør man systematisk undersøke
om metoden faktisk viser seg å være mer
kostbar enn andre metoder, og videre
vurdere forholdet mellom kostnader og
effekter.

Hva innebærer en evaluering
av kostnadseffektivitet?
Ungdom med repetert villet egenskade
mottar psykoterapeutisk behandling fortrinnsvis i spesialisthelsetjenesten, og noen
vil også få oppfølging i barnevern, skolehelsetjenesten og andre tiltak i kommunene. De ulike tiltakene medfører bruk av
ressurser i form av personell, utstyr og bygninger. Siden ressursene er begrenset, bør
man vurdere hvilke tiltak som skal tilbys
fordi oppstart av et nytt tiltak vil “stjele”
ressurser fra eksisterende tiltak. Det er bred
enighet om at prioriteringer i helsetjenesten
bør basere seg på sykdommens alvorlighetsgrad, forventet nytte av behandlingen og
forholdet mellom kostnader og effekter.
Når en ny behandlingsform, som DBT, skal
evalueres, sammenligner man den nye be-

handlingen med et relevant alternativ, ofte
gjeldende standardbehandling. Evalueringen
innebærer å måle forskjeller i helseeffekter
og kostnader for den nye behandlingen
sammenlignet med standardbehandling.
En vanlig samfunnsøkonomisk metode
for en slik evaluering er kostnadseffektanalyser som innebærer å vurdere kostnadene ved de ulike tiltakene i forhold
til helsemessig effekt av behandlingen.
I behandling for repetert villet egenskade
vil reduksjon av villet egenskade være
eksempel på en helsemessig effekt som
kostnadene vurderes i forhold til. I slike
evalueringer er det i tillegg anbefalt å
måle effekt i kvalitetsjusterte leveår
(QALYs, “quality adjusted life years”).
QALYs er et mål hvor man kombinerer
levetid og helserelatert livskvalitet.
Helserelatert livskvalitet måles da på en
skala, hvor 0 representerer død og 1 perfekt helse. Ett år i perfekt helse tilsvarer
én QALY. Fordelen med dette målet, framfor sykdomsspesifikke mål (som reduksjon
av villet egenskade), er at det gjør det
mulig å sammenligne kostnadseffektivitet
på tvers av tiltak i helsesektoren (f.eks.
innenfor psykisk helse og kirurgi).
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I effektstudier vil bruk av helsetjenester
i noen tilfeller være et klinisk utfallsmål.
I en økonomisk evaluering hører imidlertid
endring av bruk av helsetjenester vanligvis
til på kostnadssiden. De samfunnsmessige
kostnadene inkluderer alle direkte kostnader som utløses av behandling i helsetjenesten samt øvrige indirekte kostnader
(for eksempel produksjonstap som følge
av arbeidsfravær). For ungdommer med
villet egenskade, vil de direkte behandlingskostnadene være knyttet til poliklinisk
behandling (individualsamtaler, familiebehandling, gruppeterapi), legevaktskonsultasjoner, fastlegekonsultasjoner og
innleggelser (somatisk, psykiatrisk).
Eksempler på relevante indirekte kostnader er kostnader knyttet til foreldrenes
fravær fra jobb pga. ekstra omsorg for
ungdommen, transport til/fra behandling
og konsekvenser av skolefravær.
Ved siden av innsamling av data vedrørende villet egenskade og andre kliniske
effektmål, vil man for kostnadsevalueringen systematisk samle inn all relevant
informasjon om ressursbruk. Man vil så
beregne en kostnad per type behandlingsressurs/hjelpetiltak (f.eks. individualsamtale i BUP eller fastlegekonsultasjon).
Totalkostnaden per ressurs (individualsamtale eller fastlegekonsultasjon) beregnes ved å multiplisere antall (samtaler
eller kontakter) av en ressurs med den
gjennomsnittlige kostnaden per ressurs.
Man summerer så totalkostnaden for den
samlete ressursbruken og beregner gjennomsnittlig kostnad per pasient for hver
gruppe (DBT og standardbehandling) ved
å dele på antall personer i hver gruppe.
Kostnadene beregnes for en viss tidsperiode som bør være lang nok til at de
økonomiske virkningene av intervensjonen
blir fanget opp (Glick et al., 2001).
Grunnlaget for kostnadseffektanalysen
er videre at kostnadene relateres til effekt
ved at man beregner en såkalt 'incremental cost-effectiveness ratio' (ICER), som
er gitt ved ICER = C / E, der C er forskjellen i gjennomsnittlig kostnad
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Figur 1. Forholdet melleom kostnadsdifferansen og effektdifferansen kan gi
fire alternative resultater.
Standard metode

Kostnadsdifferansen ( C)

Ny behandling
Ny behandling har
dårligere effekt til
høyere kostnad

Ny behandling har
bedre effekt til
høyere kostnad

Effektdifferansen ( E)
Ny behandling har
dårligere effekt til
lavere kostnad

(DBT vs. standardbehandling) og E er
forskjellen i gjennomsnittlig effekt (DBT
vs. standardbehandling, f.eks. reduksjon
av villet egenskade) (O'Brien et al., 1994).
ICER uttrykker kostnaden ved en ekstra
helsegevinst.
Forholdet mellom kostnadsdifferanse og
effektdifferanse kan gi fire alternative
resultater. Dette er illustrert i figur 1.
Dersom intervensjonen har bedre effekt
til samme eller lavere kostnad enn standardbehandling, kan intervensjonen anbefales (motsatt ved lavere effekt og høyere kostnad). Imidlertid er det ikke uvanlig
at behandlingen med bedre effekt også
er mer kostbar. Med et slikt utfall vil det
være en avveining hvorvidt man skal anbefale intervensjonen. Denne vurderingen
vil være avhengig av hvor mye mer helsemyndighetene/klinikkledere er villig til å
betale for en mer effektiv behandling,
her reduksjon i villet egenskade (O'Brien
et al., 1994). I kostnadseffektstudier der
QALYs er inkludert som effektmål, kan

Ny behandling har
bedre effekt til
lavere kostnad

man gjøre en slik vurdering på grunnlag
av hvor mye man er villig til å betale per
QALY. I Norge er det ikke en klart definert
grense for dette, men man kan ta utgangspunkt i 500 000 kr per QALY som ble foreslått som grenseverdi i 2007 (Kristiansen
& Gyrd-Hansen, 2007), og justere dette
beløpet for prisstigning. Dette innebærer
at hvis den nye behandlingen er mer
kostbar enn standardbehandlingen, men
kostnadsdifferansen er mindre enn dette
beløpet per QALY, vil behandlingen vurderes som kostnadseffektiv.

Kostnadseffektstudier av
behandling for ungdom og
voksne med villet egenskade
Til nå er det gjort en kostnadseffektstudie
av ungdommer med repetert villet egenskade. Her ble manualbasert psykoterapi
i gruppe (med teknikker fra kognitiv atferdsterapi/CBT og DBT) + standard behandling sammenlignet med standardbehandling alene.
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Studien fant ingen forskjeller hverken i
behandlingseffekt eller kostnadseffektivitet (Green et al., 2011). I tillegg finnes en
kostnadseffektevaluering av behandling
for barn/ungdom som hadde utført villet
egenskade i form av forgiftning. Her ble
standardbehandling sammenlignet med
standardbehandling + en familieintervensjon i hjemmet, men heller ikke denne
studien viste signifikante forskjeller
mellom gruppene (Byford et al., 1999).
Vedrørende behandling for voksne med
villet egenskade er det gjennomført kun
én studie av kostnadseffekt. Her ble manualbasert kognitiv atferdsterapi (MACT,
en behandling som bygger på DBT og CBT)
sammenlignet med standardbehandling
(Byford et al., 2003). Resultatene viste
lavere kostnader for gruppen av pasienter
som fikk MACT ved 6 og 12 måneders
oppfølging, men forskjellen var ikke lenger
signifikant ved siste målepunkt (12 mnd.).
Analysen av kostnadseffektivitet pekte i

retning av at det var en høyere sannsynlighet for at MACT ville kunne være kostnadseffektiv sammenlignet med standard
behandling.

Kostnadseffektstudier av DBT
I tillegg til kostnadseffektstudiene som
er nevnt over, har to studier undersøkt
hvorvidt DBT er kostnadseffektiv i behandlingen av voksne pasienter med borderline
personlighetsforstyrrelse (BPD). Disse er
riktignok ikke spesifikt rettet mot behandling og reduksjon av villet egenskade, men
villet egenskade er en del av problematikken. I begge studiene ble DBT sammenlignet med standard behandling. Den første
av disse viste at DBT medførte høyere
polikliniske kostnader, men lavere kostnader mht. innleggelser og legevaktkonsultasjoner enn standard behandling. Det var
allikevel ikke signifikante forskjeller i totale
behandlingskostnader over en periode på
12 måneder, og det var heller ikke forskjell

på gruppene med tanke på kostnadseffektivitet (Heard, 2000). I en nyere studie av
80 pasienter med personlighetsforstyrrelse og repetert selvskading førte DBT
til signifikant sterkere reduksjon i selvskading enn standardbehandling. DBT medførte også noe (men ikke signifikant) høyere totale behandlingskostnader fordi
DBT-gruppen mottok mer psykoterapi.
DBT hadde altså en bedre behandlingsmessig effekt (med hensyn til reduksjon
av selvskading), men kanskje til en noe
høyere kostnad (Priebe et al., 2012).
Det er i tillegg gjort en metaanalyse
(Brazier et al., 2006) av studier som i
utgangspunktet var rene behandlingsstudier av DBT for pasienter med BPD
(Chisholm et al., 1997; Turner, 2000; Van
den Bosch et al., 2002). Kostnadsdata ble
beregnet ved å benytte seg av tilgjengelig
informasjon om behandlingsmengde.
Analysen konkluderer med at disse studiene til sammen ikke gir støtte for at
DBT er en kostnadseffektiv behandling,
men at de peker i retning av at DBT kan
ha et potensiale for å være kostnadseffektiv (Brazier et al., 2006).
Som nevnt tidligere, er det ikke uvanlig
at den nye behandlingen viser en bedre
effekt, men til en høyere kostnad. Studien
til Priebe og kollegaer er et eksempel på
dette (Priebe et al., 2012). De rene effektstudiene av DBT kan også tyde på at metoden vil kunne ha sin “styrke” på effektsiden i den økonomiske evalueringen. DBT
for voksne pasienter med BPD-diagnose
og selvskading/suicidalitet synes å være
mer effektiv enn standardbehandling
(Linehan et al., 1991; Linehan et al., 2006;
Linehan et al., 1993) og like effektiv som
annen spesialisert behandling (McMain
et al., 2012; McMain et al., 2009). Vår
egen studie av ungdom tyder på at DBTA hadde bedre effekt enn standardbehandling etter en behandlingsperiode på 19
uker (Mehlum et al., 2014). Det gjenstår
å se om gruppeforskjellene i effekt opprettholdes utover i oppfølgingsperioden.
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Når det gjelder kostnadssiden er det særlig
to forhold som vil være av betydning for
kostnadseffektivitet. For det første tar
DBT-metoden i bruk aktive tiltak for å
redusere innleggelser og behov for kriseintervensjoner. Dette er i utgangspunktet
begrunnet med bakgrunn i terapeutiske
hensyn (Linehan, 1993), men er også
relevant fra et kostnadsmessig synspunkt.
DBT er utformet slik at man bruker mer
polikliniske ressurser for å redusere innleggelser og andre kriseintervensjoner;
på den annen side vil reduksjon av kriseintervensjoner, og særlig innleggelser, potensielt kunne redusere kostnadene betydelig. I tilknytning til dette skal det nevnes
at bruk av innleggelser og krisebehandling
har blitt rapportert som utfallsmål i syv
kliniske studier av DBT for voksne pasienter med BPD. I tre av disse studiene er
DBT signifikant bedre enn standard behandling med hensyn til å redusere innleggelser og krisebehandling (Linehan et
al., 1991; Linehan et al., 2006; Linehan
et al., 1993). I de øvrige studiene hadde
både DBT og kontrollbehandlingen reduksjon i innleggelser, men det var ikke signifikante gruppeforskjeller (Carter et al.,
2010; Koons et al., 2001; McMain et al.,
2012; McMain et al., 2009). Til nå er det
gjort kun én kvasi-eksperimentell studie
av DBT for ungdom som rapporterer data
for krisebehandling, og også denne viste
at DBT reduserte innleggelser og legevaktbesøk (Rathus & Miller, 2002).
For det andre er ungdomsversjonen av
DBT (Miller et al., 2007) avgrenset til
et tidsrom på 16 uker (i vår studie til
sammen 19 uker, inkludert en forberedelsesfase før oppstart av selve behandlingen). Det primære målet er å redusere
villet egenskade, blant annet gjennom
å øve på spesifikke ferdigheter. Det brukes
i denne perioden mer ressurser enn
standardbehandling, først og fremst pga.
ukentlig gruppe i ferdighetstrening
(Mehlum et al., 2014). Spørsmålet er om
denne tilnærmingen, med en intensivert
innsats i en kort behandlingsperiode, vil
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føre til at ressursbruken blir redusert i
oppfølgingsperioden, og evt. i hvilken
grad den samlede ressursbruken jevner
seg ut over tid sammenlignet med kontrollbehandlingen.
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Behov for evaluering av
kostnadseffektivitet av DBT
Som vist er det lite forskning på kostnadseffekt av behandling for repetert selvskading, og særlig er kunnskapen mangelfull
når det gjelder ungdommer. De få studiene
som finnes, gir heller ikke klare svar på
hvilke behandlingsformer som peker seg
ut som kostnadseffektive, men de bekrefter at ungdommer med villet egenskade
tar i bruk et bredt spekter av helsetjenester, slik som poliklinisk behandling, innleggelser, fastlegekonsultasjoner, legevakt
så vel som ulike kommunale helsetjenester. Behandling for repetert villet egenskade er nødvendigvis ressurskrevende, og
man vil måtte akseptere høye kostnader.
På den andre siden tilsier knappe ressurser
i helsetjenesten at samfunnet ønsker at
det skal være et rimelig forhold mellom
kostnader og nytte også for behandling
for denne pasientgruppen. Det er derfor
aktuelt for klinikkledere og klinikere i BUP
at behandling for repetert villet egenskade
evalueres med henblikk på et økonomisk
perspektiv. Vi mener at det er et behov
for å evaluere kostnadseffektivitet av
DBT, fordi effektstudiene har gitt lovende
resultater samtidig som DBT er en relativt
intensiv poliklinisk behandlingsform. Den
økonomiske evalueringen vil kunne belyse
om høy ressursbruk i den korte intervensjonsperioden medfører lavere ressursbruk
i oppfølgingsperioden, samt om den polikliniske innsatsen reduserer behovet for
innleggelser.
I vår planlagte undersøkelse vil vi sammenligne kostnadseffekt mellom DBT-A
og standard behandling over et tidsrom
på til sammen 71 uker (19 uker behandling + 52 uker oppfølging). Resultatene
vil publiseres i første halvdel av 2015.
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