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Forord

Sosial- og helsedirektoratet (SHD) ga i brev av 11. februar 2003 Senter for medisinsk
metodevurdering (SMM) i oppdrag å fremskaffe dokumentasjon som gir grunnlag for
implementering av en ny ordning med et særskilt legehonorar (livsstilstakst) for
livsstilsråd (”grønn resept”). Oppdraget er meget omfattende, og det er ikke mulig å gi
fyldesgjørende svar på alle de spørsmål som stilles med de personellressurser som er
tilgjengelige og de knappe tidsfrister.

I det følgende søker vi å belyse følgende spørsmål:

• Drøfte forutsetninger for at en ny legetakst (grønn resept) skal påvirke
folkehelsen

• Vurdere effekt av økonomiske incentiver og andre virkemidler på legeadferd
• Vurdere effekt av virkemidler som har til hensikt å påvirke pasienters livsstil
• Vurdere om livsstilstakst (grønn resept) kan være et kostnadseffektivt tiltak
• Vurdere om livsstilstakst (grønn resept) kan redusere forbruket av medikamenter

Da det har vært antatt at effekten av livsstilsendringer (endrede mosjons-, spise- og
røykevaner) på folkehelsen er godt kjent, blir dette tema bare berørt sporadisk i
rapporten. Dersom livsstilstakst øker legens bruk av tid på forebygging, må dette gå på
bekostning av legens øvrige tidsbruk. Legen kan velge mellom å redusere sin fritid eller
redusere bruken av tid på andre medisinske oppgaver. Det ligger utenfor SMMs mandat
å vurdere slike tilpasninger.

Rapporten er basert på en forenklet litteraturgjennomgang, først og fremst av
oversiktsartikler. En oversiktsartikkel er basert på en gjennomgang av et antall
originalartikler. Antall originalartikler om livsstilsintervensjoner er meget stort, og
formodentlig finnes det en betydelig mengde informasjon i originalartiklene som ikke er
tilgjengelig i oversiktsartiklene. 

Rapporten er utarbeidet av statistiker Torbjørn Wisløff og professor dr.med. Ivar Sønbø
Kristiansen. 

Da tidsfristen for dette prosjekt var meget knapp, har rapporten ikke vært sendt på
høring eller blitt vurdert av SMMs styringsgruppe. 

Berit Mørland
Direktør
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Denne forenklede litteraturgjennomgang gir grunnlag for å trekke en del konklusjoner:

• Det er mulig å påvirke legeadferd gjennom økonomiske incentiver (f.eks.
livsstilstakst), undervisningsbesøk på legens kontor, bruk av påminnelser i
legens EDB-system, audit (”overvåking”) og feedback, samt andre tiltak.
Effektene er oftest moderate eller kan utebli helt, men de synes å bli sterkere
dersom man kombinerer flere strategier.

• Det er mulig å endre pasienters livsstil (kosthold, fysisk aktivitet, røykevaner,
alkoholvaner mv) ved at primærlegen gir råd om dette til pasienter som søker
legen i annen hensikt. Effektene synes å være bedre dersom man kombinerer
muntlig informasjon med andre tiltak som f.eks. skriftlig materiale og
oppfølging av pasientene. Effektene er oftest svake og avtar over tid.

• Endring av livsstil gjennom endring av kosthold og fysisk aktivitet kan være
kostnadseffektiv i den forstand at livskvalitet og livslengde forbedres til rimelige
kostnader for samfunnet. Studiene er delvis bygget på optimistiske anslag om
adferdsendring, og det er uklart om tiltakene i praksis vil være like
kostnadseffektive.

• Det er mulig å redusere medikamentbruk gjennom livsstilsintervensjoner, men
det kan koste mer å gjennomføre intervensjonene enn hva man sparer ved
mindre medikamentbruk. 

• Det er funnet få studier av effekter på levealder, men disse tyder på at varig
endring av mosjons- og kostholdsvaner sjelden gir en leveårsgevinst på mer enn
noen måneder.

• Egen-betaling for forebyggende tjenester reduserer forbruket av dem. Denne
effekten synes å være sterkest i lavinntektsgrupper. 
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Hovedkonklusjoner



I oppdragbrevet av 11. februar 2003 anmodet Sosial- og helsedirektoratet (SHD) om at
Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) skulle foreta en gjennomgang og
vurdering av forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt som kan belyse:

• effekt av livsstilsintervensjoner i allmennlegers praksis, med hovedvekt på effekt
med hensyn til redusert behov for medisinsk behandling/bruk av medikamenter.

• nødvendige/aktuelle incentiver overfor allmennleger for å sikre gjennomføring av
intervensjoner som gir god effekt.

SHD ønsket belyst i hvilken grad individuell rådgivning eller andre tiltak i regi av
allmennleger om hhv. kosthold og fysisk aktivitet vil kunne forebygge eller erstatte
medisinsk behandling helt eller delvis. Det var ønskelig at det fokuseres på mulig
reduksjon i medikamentbruken, og på diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer.

SHD ønsket videre en vurdering av integrerte versus separate intervensjoner,
virkemidler i ulike målgrupper, ressursbruken ved aktuelle intervensjoner og mulige
innsparinger. Endelig ønsket SHD en vurdering av hvilke kriterier/indikasjoner som bør
utløse en livsstilstakst. 

SMM har hatt møter med representanter for SHD, har hatt telefonkontakt om oppdraget
og leverte dessuten en preliminær vurdering av kostnadseffektivitet av
livsstilsintervensjoner primo februar. SMM har hatt følgende arbeidsmetode:

• Foretatt tre litteratursøk (ett vedr. effekt av ulike strategier for å endre
legeadferd, ett vedr. effekt av strategier for å endre kosthold og fysisk aktivitet,
og ett vedr. kostnadseffektivitet og medikamentbesparelser).

• Vurdert sammendrag fra artikler og rapporter som ble identifisert gjennom
litteratursøkene

• Fremskaffet artikler og rapporter som ble antatt å være relevante utfra tittel og
sammendrag

• Gjennomlest artikler og rapport samt ekstrahert relevant informasjon
• Resymert og vurdert det innsamlede materialet

I møte mellom SHD og SMM den 11. april 2003 drøftet man innhold. SHD påpekte her
et par uklarheter og upresise formuleringer. SHD uttrykte desuten ønske om at rapporten
skulle drøfte mulige effekter av egenbetaling ved grønn resept.

Bortsett fra søket etter artikler om kostnadseffektivitet og besparelser, er det bare søkt
etter rapporter og oversiktsartikler (sekundærlitteratur), ikke etter primærstudier. Noen
få primærstudier som er identifisert i litteraturlister blir omtalt, men hovedregelen er at
vi ikke har innhentet enkeltartikler om studier som er omtalt i oversiktsartiklene.
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Oppdrag og arbeidsform



Stortingsmelding nr 16 (2002-2003) – Resept for et sunnere Norge – drøfter
helsetilstanden i den norske befolkning. Meldingen peker på overvekt og diabetes type 2
som viktige folkehelseproblemer. Den peker deretter på fire hovedstrategier for å oppnå
bedre folkehelse. Én av disse er ”forebygge mer for å reparere mindre”. I meldingens
kapittel 4 diskuteres fysisk aktivitet og kosthold som viktige tiltak for å oppnå bedre
folkehelse.

I meldingens kapittel 9 foreslås at fastlegene skal medvirke til mer fysisk aktivitet og
bedre kosthold ved å motivere pasientene til en sunnere livsstil. Fysisk aktivitet,
kostveiledning og røykeavvenning kan i den forbindelse være alternativ eller
supplement til medikamentelle intervensjoner. Noe senere nevnes også alkoholbruk som
en livsstilsfaktor. 

Stortingsmeldingen slår fast at effekt av livsstiltiltak er dokumentert. Den foreslår
deretter at fastlegene skal få en spesiell takst for å gi råd om kosthold og fysisk aktivitet
på linje med den som allerede er innført om røykeavvenning. Tanken er at legene ikke
bare skal tilby ”blå resept” som forebyggingstiltak, men også ”grønn resept” i form av
råd om kosthold og fysisk aktivitet. Det stilles forhåpninger om at dette ikke bare vil
bedre befolkningens helse, men også redusere statens kostnader i blåreseptordningen.
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Hva er grønn resept?



En betryggende evaluering av en ordning med særskilt ”grønn resept”- takst vil betinge
at man har god kunnskap om:

• I hvilken grad legene påvirkes av økonomiske og andre incentiver slik at de
faktisk tilbyr samtaler og råd om livsstil

• I hvilken grad pasientene endrer livsstil (herunder kosthold og fysisk aktivitet)
som følge av råd fra legen

• I hvilken grad livsstilsendringene endrer risikofaktorene for sykdom og død
• I hvilken grad endrede risikofaktorer (f.eks. blodtrykk og kolesterol) gir endret

foreskrivning av de aktuelle medikamenter
• I hvilken grad endring i risikofaktorer endrer risiko for sykdomshendelser og

død.

Det er en formidabel forskningsoppgave å gjøre en evaluering som belyser de nevnte
trinn i årsakskjeden. Det er rimelig å anta at ordningen vil påvirke legenes
faktureringsadferd og at statens utgifter således vil øke på kort sikt. Når det gjelder
resten av årsakskjeden, vil det kreve en omfattende gjennomgang å vurdere litteraturen
på de ulike aktuelle områder. 

Befolkningens spise- og drikkevaner har gjennomgått forholdsvis store endringer i løpet
av få år. Det burde således være mulig å endre vanene gjennom målrettede tiltak.
Formodentlig vil endrede spise- og drikkevaner påvirke risikoen for ulike sykdommer
og tilstander (hjerteinfarkt, osteoporose/brudd, overvekt, diabetes, kreft mv). Slike
effekter vil få sekundære økonomiske konsekvenser. Kvantifisering av alle helsemessige
og økonomiske konsekvenser forutsetter at man kjenner alle ledd i årsakskjeden som
nevnt ovenfor. Det er en meget stor oppgave å analysere alle aktuelle konsekvenser, og
de knappe tidsfrister gjør at et forenklet litteratursøk er den eneste aktuelle tilnærming.

I det følgende vurderes først effekten av ulike strategier for å endre legers adferd.
Dernest presenteres en oversikt over effekter av strategier for å endre enkeltindividers
livsstil. Til slutt gis en oversikt over økonomisk evaluering av tiltak for å endre livsstil.
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Årsakskjeden: Fra livsstilstakst 
til bedret folkehelse



Metode
Vi søkte i databasene DARE, HTA og Cochrane med følgende søkestrategi:

1 incentive
2 incentives
3 economic incentive
4 practice patterns
5 payment
6 payments
7 payment systems
8 provider behaviour
9 provider behavior

10 preventive services
11 prescribing practice
12 preventive health services
13 financial incentive
14 ((1 or 2 or 3 or 4) or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13)
15 14 and ((systematic review) or (systematic reviews) or (systematic overview) 

or (meta analysis) or metaanalysis)

Dette ga 72+99=171 treff. Av de totalt 171 treffene, var det kun 23 som omtalte de
aktuelle emnene. Det ble i tillegg funnet 2 artikler ved håndsøk. Av disse totalt 25
oversiktene, lot 3 seg ikke skaffe (1-3). Førstnevnte fantes imidlertid i en artikkelversjon
som er fremskaffet (4) og den andre var neppe aktuell, den tredje var ikke mottatt innen
fristen. Søket ga således i alt 23 treff som er vurdert. Av disse ble 12 artikler og
rapporter ekskludert av ulike grunner (se tabell 1).

Resultater
Alle inkluderte artikler og oversikter er gjengitt i tabell 1. Nedenfor gis korte resyméer
av en del aktuelle artikler og oversikter. Hovedvekten er lagt på det som antas å ha
interesse i forhold til oppdraget.

To Cochrane-reviewer av effekt av betalingssystemer ((5)og (6)).
Dette er to Cochrane-oversikter der forfatterne har søkt etter randomiserte studier av
effekt av økonomiske incentiver. Forfatterne konkluderer at det er visse holdepunkter for
at betalingssystem og økonomiske incentiver påvirker legenes adferd, men antall gode
studier er få og generaliseringsverdien er ukjent. Studiene gir en viss, men begrenset
støtte til at økonomiske incentiver, herunder stykkprishonorarer, kan øke
tjenesteproduksjonen.

En oversiktartikkel om effekt av fastlønnssystemer (7)
Denne artikkelen omfatter 19 studier der fastlønnsordninger er sammenlignet med bl.a.
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Effekt av strategier for å endre
legeadferd



stykkprisordninger. Studien tyder på at fastlønnsleger tenderer til å ha færre prosedyrer
og konsultasjoner enn stykkprisleger hvilket tyder på at stykkprisordninger påvirker
tjenesteproduksjonen.

En Cochrane-oversikt over intervensjoner for å implementere forebygging i
primærhelsetjenesten (8)
Målsettingen med denne studien var å vurdere intervensjoner og strategier som kan
bedre bruk av forebygging i primærhelsetjenesten. Oversiktsartikkelen omfattet 55
studier av en serie ulike strategier: Utdeling av informasjonsmateriell, påminnelser til
legen, kurs og etterutdannelse, besøk på legens kontor, demonstrasjon av utstyr,
utsending av bøker og informasjonsmateriell, etc. Forfatterne konkluderte at det ikke
finnes holdepunkter for at en spesiell intervensjon er å foretrekke fremfor andre. Det
finnes et flertall intervensjoner som kan være effektive, men de har gjennomgående liten
til moderat effekt. Det ser ut til at multifasetterte strategier er mest effektive.

EDB-basert journal i almen praksis (9) (10)
To oversiktsartikler om effekten av EDB-basert journalsystem i almen praksis tyder på
at slike systemer kan gi legen påminnelse om pasienter som trenger spesiell oppfølging,
f.eks. livsstilsråd. De kan også minne legene om valg av billigere medikamenter. I én
studie fant man at legene i større grad tok seg av ”deprived patient populations” når
EDB-systemet minnet dem om det. Oversiktsartiklene var ikke begrenset til
randomiserte studier.

Audit og feedback (11) (12)
To Cochrane-oversikter som omfattet i alt 55 randomiserte studier av audit og feed-back,
det vil si at man registrerer legens praksis (f.eks. i hvilken grad legen tilbyr livsstilsråd
eller henviser til treningsstudio) og gir tilbakemelding om praksisprofil i forhold til
andre sammenlignbare leger. Audit og feed-back kan påvirke legens praksis, men gjør
det ikke alltid, og effektene er oftest svake.

Opplæringsbesøk på personellets kontor (13)
En Cochrane-oversikt omfattet 18 randomiserte studier av effekten av å besøke
helsepersonell på dets kontorer for å tilby opplæring. Noen av studiene omfattet
kombinasjon med andre strategier så som audit og feed-back. Alle studiene tydet på en
viss effekt på personellets praksis, bl.a. når det gjelder pasientråd om kosthold. Effekten
synes å være tydelig når det gjelder medikamentforskrivning. Det er mangel på studier
som analyserer kostnadseffektiviteten av denne type strategier.

Ingen magiske virkemidler (14)
Denne oversiktsartikkelen vurderer effekt av å gi skriftlig informasjon, konferanser,
utdanningsbesøk på legebesøk, bruk av opinionsledere, pasient-medierte tiltak,
audit/feedback, reminder systemer, markedsføringstiltak, multifasettert intervensjon og
lokale konsensusprosesser. Forfatterne konkluderer at det ikke finnes ”magic bullets”,
men at en rekke ulike tiltak kan ha effekt dersom de implementeres på en
hensiktsmessig måte. 
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(16)

Shea et.al.,
1996 (10)

Sullivan et.al.,
1995 (9)

Thomson
O’Brien et.al.,
1997 (11)

Thomson
O’Brien et.al.,
1997 (13)

Thomson
O’Brien et.al.,
1997 (12)

Land

UK++

UK++

Nederland

Frankrike

UK

USA

USA

UK

Canada

Canada

Canada

Intervensjon(er)

Different methods of
payment

Target payments

Interventions to
improve the delivery
of preventive services
in primary care

Financial incentives
on medical practice

Salaried payment

Feedback, prompting,
prompting and moni-
toring and combined
interventions

Computer-based
clinical reminder
systems

Effects of GP desktop
computer systems on
care

Audit and feedback

Outreach visits

Audit and feedback
versus alternative
strategies

Metode

Cochrane-
rapport

Cochrane-
rapport

Cochrane-
rapport

Systematic
review

Systematic
review

Review

Meta-analyse
av RCT-er

Systematic
review

Cochrane-
rapport

Cochrane-
rapport

Cochrane-
rapport

Hovedresultat

4 studier inkludert.
Stykkprisbetaling kan
øke legens tjeneste-
produksjon

2 artikler inkludert.
Target payments kan øke
vaksineringsgrad, men
effekten var stat. signifi-
kant bare i en studie

En systematisk oversikt
over 55 RCT - er,
kontrollerte før-etter-
studier og interrupted
time series

Oversikten omfatter 89
studier av alle typer
økonomiske incentiver

Oversiktsartikel basert på
19 studier hvorav 5 fra
Norge. Stykkprisleger
tilbyr flere tjenester enn
leger på fast lønn

Oversikten omfattet 24
undersøkelser av ulike
typer  rådgivning

16 randomiserte studier
identifisert. EDB-baserte
påminnelser dobler sann-
synligheten for at legen
tilbyr hjerteforebyggelse

30 studier, de fleste
observasjonsstudier.
EDB-basert journal-
system øker sannsyn-
ligheten for at legen
tilbyr individuelle råd

37 studier av meget
varierende kvalitet viser
at "audit and feedback"
noen ganger kan bedre
praksisen til helse-
omsorgspersonale

18 studier som alle
rapporterte positiv effekt
på praksisen der
besøkene var foretatt

12 studier ble inkludert,
hvorav 7 av disse hadde
direkte sammenligninger

Kommentar

Få studier og ukjent
generaliseringsverdi

Få studier med ukjent
overføringsverdi

Ingen holdepunkter for å
fremheve en spesiell
strategi. Mange stragier
kan virke, men effektene
er oftest moderate.
Multifasetterte strategier
mest effektive

Økonomiske incentiver
kan påvirke legeadferd
og få legene til å følge
medisinske retningslinjer

Studien gir indirekte
støtte til at
stykkprishonorar øker
tjenesteproduksjon

Ingen detaljer om
enkeltstudier

EDB-basert påminnelse
er effektivt

EDB-basert påminnelse
er effektive

Der det er effekt, synes
disse å være små til
moderate, men potensielt
verdt pengene

Kun en studie så på
pasient-utfall og her fant
man ingen effekt, men
noen negative utfall

"Reminders" kan kanskje
øke leveransen av enkelte
preventive tjenester, men
resultatene er ikke
slående.

Tabell 1. Artikler om strategier for å endre legeadferd
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FFS, and particular
managed care
techniques

Interventions to
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for overweight and
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Interventions targeted
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on the management of
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in primary care

Pharmacists revie-
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prescribing in
ambulatory care
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Interventions to
improve the delivery
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in primary care
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with asthma

Interventions
expected to affect
informed decision
making

Metode

Systematisk
oversikt

Meta-analyse
av RCT-er

Review

HTA-rapport
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rapport

Cochrane-
rapport

Review

Review

Artikkel basert
på (8)

Literature
review
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rapport
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Ekskludert.
(8) er inkludert

Ekskludert da den ikke
er tilgjengelig

Ekskludert fordi den
omfattet astmabehandling

Ekskludert.
Annen type
intervensjoner.



Metode
Vi søkte i databasene DARE, HTA og Cochrane med følgende søkestrategi:

1 life style 
2 physical activity 
3 Diet 
4 Food 
5 exercise intervention 5 (life style OR physical activity OR diet OR food OR exercise

intervention) 
6 primary care 
7 general practice 
8 (primary care OR general practice) 
9 5 AND 8 

10 9 AND ((systematic review) OR (systematic reviews) OR (systematic overview) OR
(meta analysis) OR metaanalysis) 

Dette ga 23+90=113 treff. Gjennomlesing av sammendragene viste at det kun var 26
som omtalte de aktuelle emnene. I tillegg ble det funnet én oversikt i referanselistene,
samt én oversikt og 5 artikler ved håndsøk. Alle disse totalt 33 artiklene ble bestilt, og
der det var relevant ble det ekstrahert sentrale data. 

Resultater
Av de 33 oversiktsartiklene gjaldt 20 i det vesentlige diett, og 8 av disse er nærmere
vurdert (tabell 2). De resterende 13 gjaldt i hovedsak fysisk aktivitet, og to av disse ble
nærmere vurdert (tabell 3). To av artiklene vurderte tiltak både for bedre kost- og
mosjonsvaner ((26) og (27)). I det følgende gjengis relevante funn i de inkluderte artikler.

En systematisk oversikt over helsefremmende strategier (28)
Denne oversiktsartikkelen fant 7 randomiserte studier av intervensjoner i
primærhelsetjenesten. Alle hadde fokus på redusert fettinntak og fant 2-3% redusert
serumkolesterol. Forfatterne mente å kunne trekke følgende konklusjoner:

• Intervensjonsmetoder som legger vekt på personlig kontakt hadde positiv effekt
• Tilbakemeldinger på personlige forandringer angående oppførsel og

risikofaktorer hadde positiv effekt
• Flere møter over tid hadde positiv effekt
• Intervensjoner spesielt rettet mot grupper med lav inntekt hadde mindre effekt
• Intervensjoner som var mer intensive for de med høy risiko senket

kolesterolnivået betraktelig

En meta-analyse av diett-intervensjoner rettet mot hjerte- og karsykdom (29)
Denne metaanalysen omfattet 17 randomiserte studier av ”dietary behaviour
interventions”. Det ble sett på totalt fem forskjellige utfall: prosentandel energi fra fett,
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kolesterolnivå, natriumutskillelse i urin og blodtrykk (systolisk og diastolisk). Etter 3-6
måneder pekte alle 5 utfallene i favør av intervensjon. Etter 9-18 måneder var
serumkolesterol redusert med 0,22 mmol/l mens det var statistisk signifikant effekt på
blodtrykk. Individuelle diett-intervensjoner i primærprevensjon kan gi beskjedne
forbedringer som holder seg i 9-18 måneder

Effekt av helsefremmende tiltak i almen praksis (27):
I denne studien fra Australia fant forfatterne 23 randomiserte studier som ble inkludert i
en metaanalyse. Studien undersøker om livsstilsråd fra allmennleger forandrer pasienters
oppførsel. Mange livsstilsintervensjoner basert på generell praksis gir lovende, men små
forandringer i oppførsel. Det rapporteres at det trengs mer omfattende forskning på
området før betydelige offentlige midler kan brukes på en ”helsekampanje” basert på
allmennpraksis. Det understrekes at hvis slike intervensjoner skal gjennomføres, krever
det at man involverer et større antall allmennleger.

Systematisk oversikt over diett for å redusere serum-kolesterol (30)
Denne oversikten omfattet 19 randomiserte studier av effekten av diettråd på
kolesterolnivå hos ikke-institusjonaliserte individer. En metaanalyse viser signifikant
effekt av diettråd i 3, 6 og 12 måneder, selv om målene for kostholdforandringer sjelden
ble oppnådd. Intensive dietter har større effekt på reduksjon i kolesterolnivå. At målene
ikke blir nådd er oppgitt som en sannsynlig årsak til de relativt beskjedne effektene
(mellom 5 og 9 % reduksjon av kolesterolnivå).

Multippel risikofaktor intervensjon (26)
Cochranereview av 18 studier som undersøker effekten av “multiple risk factor
interventions” (røykevaner, diett, blodtrykk mv). Forfatterne fant reduserte risikonivåer i
meta-analysen, men ingen effekt på forekomst av hjertesykdom eller dødelighet.

Hvem skal gi diettråd? (31)
I en Cochranereview av 11 studier sammenlignes kostholdsråd gitt av
dietetiker/ernæringsfysiolog med diettråd gitt av annet helsepersonell. Diett-råd fra
dietetiker/ernæringsfysiolog gir signifikant større reduksjon i kolesterolnivå enn råd fra
leger. Det blir oppfordret til å tolke resultatene med forsiktighet, da studiene ikke hadde
god kvalitet.

Diett-retningslinjer i England (32)
I en oversikt over retningslinjer for diett konkluderer forfatteren at dietetikere bør bruke
sin tid til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, mens man bør nedprioritere tiltak blant
andre med høyt kolesterol eller med overvekt. «Å prioritere dietetiker-tid til personer
med økt lipidnivå er avleggs etter at statiner ble tilgjengelige».

Effekt av lav-fett-diett (33)
I en Cochrane-oversikt sammenlignet forfatterne effekten av lite fett med effekten av lite
kalorier i 5 ulike randomiserte studier. Personene ble fulgt opp i inntil 18 måneder. Det
var ingen signifikante forskjeller i vektreduksjon ved noe måletidspunkt. Oversikten
konkluderer med at råd om dietter med fett-restriksjoner ikke er bedre enn råd om dietter
med kalori-restriksjoner.
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Råd om fysisk aktivitet i almenpraksis (34)
Systematisk oversikt av 8 studier(av disse 2 RCT-er) som ser på effekten av råd gitt i
rutinekonsultasjoner i primæromsorgen. Fire av seks studier som rapporterte korttids-
resultater, fant at rådene var effektive. Bare en av fire langtids-studier fant en effekt av
rådgivning på fysisk aktivitet. Bare to studier var randomiserte, og begge fant negative
effekter på fysisk aktivitet på kort eller lang sikt. Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å
foreslå at primærleger skal gi råd om fysisk aktivitet, men det bør bemerkes at de fleste
studiene er fra USA, der strukturen i primæromsorgen er annerledes enn i Norge.

Råd om fysisk aktivtet i almenpraksis (35):
I denne oversikten fant forfatterne 13 studier hvorav 6 var randomiserte studier.
Intervensjoner som inkluderte skriftlig materiale for pasientene, som omfattet strategier
for adferdsendring, og skaffet trening og materiale for legene, økte nivået på den fysiske
aktiviteten. 

Svenske studier av livsstilsintervensjon i almenpraksis
Mai-Lis Hellenius og medarbeidere har de siste 10 år gjennomført flere studier av
livsstilsintervensjoner i Sollentuna utenfor Stockholm (36), (37), (38), (39), (40) og (41).
De har intervenert med muntlig og skriftlig informasjon til pasienter med økt risiko for
hjerte- og karsykdom gjennom ”opportunistisk screening”. De fant at pasientene oftere
følger råd om fysisk aktivitet enn om kosthold, og at ikke-røykere oftere følger rådene.
De fant videre at pasienter som endrer sin livsstil, rapporterer at dette ikke har redusert
deres livskvalitet. Livsstilsrådgivning hadde en viss effekt på kolesterol og blodtrykk,
men ikke på vekt, og data om røykevaner manglet. En svakhet med noen av studiene var
at det manglet kontrollgruppe, og at effektstørrelsen ikke kan fastlegges med sikkerhet.

En dansk studie av forebyggende helbredssamtaler
I 1991 startet man en randomisert studie av forebyggende helbredssamtaler i Ebeltoft
kommune på Jylland (42). I størrelsesorden 5.000 innbyggere ble randomisert til å få
tilbud om helbredssamtaler hos fastlegen eller være kontrollgruppe uten spesielle tiltak.
Studien er foreløpig ikke publisert, men presentert ved vitenskapelige møter. Man fant at
helbredssamtaler ga økt forbruk av primærlegetjenester og sykehustjenester i 1-2 år etter
at pasientene hadde sin første samtale, men heretter var det ingen forskjell mellom
kontroll- og intervensjonspasienter. Dessverre finnes ikke informasjon om
legemiddelbruk. Mens pasientene initialt var tilfredse med å få helbredssamtaler, var
bortfallet etterhvert betydelig. Pasientene synes således mindre interesserte i å få
gjentatte samtaler selv om de fordeles over flere år. 
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Tabell 2. Artikler om strategier for å endre kostvaner

18

SMM 7/2003:  Grønn resept  – ef fekt  og kostnadseffekt iv i tet

Referanse

Pirozzo et.al.,
2002 (33)

Thompson
et.al., 2000
(31)

Ebrahim et.al.,
1999 (26)

Brunner et.al.,
1997 (29)

Ashenden et.
al., 1997 (27)

Roe et.al.,
1997 (28)

Hooper, 2001
(32)

Tang et.al.,
1998 (30)

Hardeman
et.al., 2000
(43)

Land

Australia

UK

UK

UK

Australia

UK

UK

UK

UK

Intervensjon(er)

Advice on low-fat
diets as a means of
achieving sustained
weight loss

Dietary advice given
by a dietitian
compared with
another health
professional

Multiple risk factor
intervention for
reducing cardiovascu-
lar risk factors, total
mortality, and morta-
lity from coronary
heart disease among
adults without clinical
evidence of establis-
hed cardiovascular
disease.

Dietary advice in
primary prevention of
chronic disease

Lifestyle advice given
by general practiti-
oner

Healthy eating
interventions

Dietary advice

Dietary advice

Interventions to
prevent weight gain

Metode

Cochrane-
rapport

Cochrane-
rapport

Cochrane-
rapport

Meta-analyse
av RCT-er

Systematisk
oversikt

Review

Guidelines
basert på
systematiske
oversikter

Systematisk
oversikt

Systematisk
oversikt

Hovedresultat

"Fat-restricted diets" er
ikke bedre enn "calorie
restricted diets"

Diett-råd fra dietetiker
gir signifikant større
reduksjon i kolesterol-
nivå enn råd fra annet
helsepersonell.

Intervensjonene
reduserer forkomst av
risikofaktorer, men ikke
dødelighet

Etter 3-6 måneder pekte
alle 5 utfallene i favør av
intervensjon

Mange livsstilsinterven-
sjoner basert på generell
praksis gir lovende, men
små forandringer i
oppførsel.

Enkel helsesjekk hos
sykepleier, med brosjyrer
og oppfølging resulterte i
endring av matvaner og
reduksjon av
kolesterolnivå for 2 til 3
prosent i store
populasjoner.

Å gi evidensbasert diett-
informasjon til alle etter
MI, vil spare flere liv enn
å konsentrere diettrådene
til de som trenger diett-
råd eller lipidsenking

Individualiserte diettråd
har begrenset effekt på
kolesterol-reduksjon blant
folk som har det godt

-

Kommentar

Målet er vekttap for
overvektige

Tilsvarende gjelder ikke i
forholdet mellom råd fra
dietetiker og "selvhjelps-
ressurser"

I det lange løp forventes
det altså at dødeligheten
reduseres, siden risiko-
faktorene reduseres.

Individuelle diettinter-
vensjoner kan oppnå
beskjedne forbedringer
som holder seg i 9-18
måneder

Ingen intervensjoner gir
betydelige effekter

Det ble ikke påvist noen
forskjell i effekt mellom
interven-sjoner som så på
bare diett og multi-
faktorielle intervensjoner
med hovedvekt på
kolesterolsenking

Å prioritere tid til
diettråd til de med økt
lipidnivå er utdatert etter
innførselen av statiner.

Intensive dietter har
større effekt

Ekskluderes.
Effekt av fysisk aktivitet
og kosthold
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Referanse

NHS CRD,
1997 (44)

Ebrahim et.al.,
1997 (45)

Hooper et.al.,
2002 (46)

NHS CRD,
2002 (47)

Coster et.al.,
2001 (48)

Ebrahim et.al.,
1998 (49)

Jürgens et.al.,
2002 (50)

Pratt et.al.,
2002 (51)

Campbell
et.al., 2002
(52)

Poustie et.al.,
2001 (53)

Baldwin et.al.,
2001 (54)

Land

UK

UK

UK

UK

UK

UK

Danmark

Australia

Australia

UK

UK

Intervensjon(er)

Behavioural, diet,
exercise, drug treat-
ment and intervent-
ions to reduce
sedentary behaviour
in children

Multiple risk factor
interventions for
preventing CHD

Advice to restrict all
dietary sodium

Interventions for the
management of
CFS/ME

Monitoring of blood
glucose control in
diabetes mellitus

Various non-
pharmacological
interventions

Low sodium vs high
sodium intake

Eating disorder
prevention programs

Educational, health
promotion and/or
psychological/family/
behavioural therapy/
counselling/managem
ent interventions that
focussed on diet,
physical activity
and/or lifestyle and
social support

A cholesterol
lowering diet for
treatment of familial
hypercholesterolemia

Dietary advice to
improve nutritional
intake

Metode

Systematisk
oversikt

Systematisk
oversikt av
RCT-er

Cochrane-
rapport

Review

Systematisk
oversikt

Systematisk
oversikt

Cochrane-
rapport

Cochrane-
rapport

Cochrane-
rapport

Cochrane-
rapport

Cochrane-
rapport

Hovedresultat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kommentar

Ekskluderes.
Ingen aktuelle interven-
sjoner

Ekskluderes. 
Eldre utgave av (26)

Ekskluderes.
Rene salt-restriksjons-
dietter

Ekskluderes.
Omfatter ingen relevante
intervensjoner. 

Ekskluderes.
Intervensjonen irrelevant
i sammenhengen

Ekskluderes.
Effekt av trening o.l.

Ekskluderes.
Effekt av natriumfattig
diett

Ekskluderes. 
Effekt av "eating disorder
prevention program"

Ekskluderes.
Effekt av kosthold og
fysisk aktivitet for å
unngå overvekt blant
barn

Ekskluderes.
Effekt av diett for
familiær hyper-
kolesterolemi

Ekskluderes.
Feilernæring er ikke
tema.
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Referanse

Ebrahim et.al.,
1999 (26)

Petrella et.al.,
2002 (35)

Lawlor et.al.,
2001 (34)

Ashenden
et.al., 1997
(27)

Hardeman
et.al., 2000
(43)

NHS CRD,
1997 (44)

Ebrahim et.al.,
1997 (45)

Jolliffe et.al.,
2000 (55)

Chavannes et.
al., 2002 (56)

Halbert et.al.,
1999 (57)

Ebrahim et.al.,
1998 (49)

Halbert et.al.,
1997 (58)

Land

UK

Canada

UK

Australia

UK

UK

UK

UK

Nederland

Australia

UK

Australia

Intervensjon(er)

Multiple risk factor
intervention for
reducing cardiovas-
cular risk factors,
total mortality, and
mortality from
coronary heart disease
among adults without
clinical evidence of
established cardiovas-
cular disease.

Counseling to get
patients active

Physical activity
advice

Lifestyle advice given
by general
practitioner

Interventions to
prevent weight gain

Behavioural, diet,
exercise, drug treat-
ment and intervent-
ions to reduce seden-
tary behaviour in
children

Multiple risk factor
interventions for
preventing CHD

Exercise only or exer-
cise as part of a com-
prehensive cardiac
rehabilitation
programme

Physical activity

Exercise training

Various non-
pharmacological
interventions

Different exercise
programmes

Metode

Cochrane-
rapport

Systematisk
oversikt

Systematisk
oversikt

Systematisk
oversikt

Systematisk
oversikt

Systematisk
oversikt

Systematisk
oversikt av
RCT-er

Cochrane-
rapport

Systematisk
oversikt

Meta-analyse
av RCT-er

Systematisk
oversikt

Meta-analyse

Hovedresultat

Intervensjonene
reduserer forekomst av
risikofaktorer, men ikke
dødelighet

Strategier som involverer
måling og forskriving
kan øke kondisjonen og
dermed også bedre utfal-
let av kroniske lidelser

Studier med kort oppføl-
ging viser en viss effekt.
Studier med lang oppføl-
ging viser negativ effekt

Mange livsstils-
intervensjoner basert på
generell praksis gir
lovende, men små
forandringer i oppførsel.

-

-

-

-

-

-

-

-

Kommentar

I det lange løp forventes
det altså at dødeligheten
reduseres, siden
risikofaktorene reduseres.

Dette er ikke påvist, og
det mangler foreløpig
data som underbygger
dette standpunktet.

De fleste studiene er fra
USA og resultatene er
neppe tilsvarende her

Ingen intervensjoner gir
betydelige effekter

Ekskluderes.
Effekt av fysisk aktivitet
og kosthold

Ekskluderes.
Ingen aktuelle
intervensjoner

Ekskluderes. 
Eldre utgave av (26)

Ekskluderes.
Effekt av trening.

Ekskluderes.
Effekt av fysisk aktivitet

Ekskluderes. 
Effekten av fysisk aktivitet.

Ekskluderes.
Effekt av trening o.l.

Ekskluderes.
Effekt av trening

Tabell 3. Artikler om strategier for å endre mosjonsvaner



SMM 7/2003:  Grønn resept  – ef fekt  og kostnadseffekt iv i tet

21

Metode
Vi søkte utelukkende i OHE-HEED-databasen fordi denne databasen er mest fullstendig
og mest oppdatert. Denne databasen inneholder et meget stort antall økonomiske
analyser av ulike slag, men ikke andre typer studier. Det er derfor ikke nødvendig å
begrense søket annet enn til det tema man ønsker belyst. Vi brukte søkeordet ”diet” uten
andre begrensninger. Dette ga 122 treff som inneholder et sammendrag fra en publisert
artikkel eller rapport. Alle 122 sammendrag fra databasen ble skrevet ut i papirversjon
og lest gjennom av Ivar Sønbø Kristiansen. Av disse sammendrag var det fem som ble
antatt å omtale artikler med informasjon som kan belyse spørsmålet om
kostnadseffektivitet av kostholdsstrategier og om medikamentbesparelser. I tillegg
kjente vi til en artikkel om kostnadseffektiviteten av diettråd fra en tidligere utført
systematisk oversikt. Tabell 4 viser hovedresultatene for disse 5 artikler.

På tilsvarende måte søkte vi etter artikler med søkeordet ”physical activity” i OHE-
HEED-databasen. Dette resulterte i 39 treff hvorav 20 ble ekskludert fordi tittelen
indikerte at de ikke var relevante. Av de resterende 19 ble ytterligere 14 artikler av ulike
grunner ekskludert etter gjennomlesing av sammendrag. Tabell 4 viser hovedresultatene
for disse 5 artikler.

Resultater
Av de i alt 5 artiklene om kosthold viste én seg å være irrelevant og ble ekskludert. Også
én av artiklene om fysisk aktivtet ble ekskludert etter gjennomlesning. De resterende 8
artikler omtales kort i det følgende.

Diettråd til pasienter med hyperkolesterolemi (59). 
I en amerikansk undersøkelse studerte man bl.a. effekten av å tilby diettråd i form av to
årlige legekonsultasjoner til pasienter med høyt kolesterol. Kostnaden per vunnet leveår
varierte mellom $1.900 (meget kostnadseffektivt) og $490.000 (ikke kostnadseffektivt)
etter alder, kjønn, røykestatus, blodtrykk og kolesterolnivå. Kostnaden var under
$50.000 i relativt brede grupper. Generelt var intervensjonen mer kostnadseffektiv hos
menn, hos røykere, hos pasienter med høyt blodtrykk og hos eldre. Studien rapporterte
ikke sparte behandlingskostnader eksplisitt, men slike besparelser var inkludert i
beregningene.

En oversiktsartikkel om kostnadseffektivitet ved forebygging av hjerte- og karsykdom
(60)
Denne amerikanske oversiktsartikkelen vurderte farmakologiske og ikke-
farmakologiske strategier. Den konkluderer at råd om kostholdsendringer er
kostnadseffektive når man bruker massemedia, men at slike strategier også kan være
kostnadseffektive ved individuell veiledning. Forfatterne reiser tvil om strategiene i
praksis vil være så effektive over lang tid som analysene har forutsatt.

Kostnadseffektivitet og medikament-
besparelser ved livsstilstakst



En modellstudie av diettintervensjon ved hyperkolesterolemi (61)
I denne spanske studien simulerte man effekten av individuelle kostholdsråd gitt til
pasienter med hyperkolesterolemi. Det ble antatt at pasienten hadde 4
legekonsultasjoner første år og senere 2-3 per år. Analysen viste at menn hadde en
gjennomsnittlig leveårsgevinst på ca 0,05 år til 0,6 avhengig av alder ved
behandlingsstart og kolesterolnivå. Gevinsten var knapt halvparten hos kvinner. Kostnad
per vunnet leveår var under $50.000 i de fleste pasientgrupper. 

Kostnadseffektiviteten av kostholdsråd i Norge (62)
I en norsk studie vurderte man kostnader og nytte ved befolkningsstrategier og
individuelle strategier (legekonsultasjoner) for å endre kosthold ved hyperkolesterolemi.
Ved individuell strategi ble det forutsatt én screening, og at alle med serumkolesterolemi
over 5 mmol/l fikk 1-4 legekonsultasjoner per år avhengig av kolesterolnivå. Mens
kostnad per vunnet leveår bare var £12 ved befolkningsstrategi, var den £12.400 ved
individuelle kostholdsråd hos menn og ca fem ganger høyere hos kvinner.

Kostnader og nytte ved et treningsprogram (63)
Denne studien simulerte et program med regelmessig fysisk trening i 30 år for menn
som var 35 år ved programstart. Forfatterne tenkte seg et joggeprogram tilsvarende 2000
kcal per uke som ble foreskrevet til pasienter tilsvarende en medikamentell behandling.
Studien omfattet effekt på forekomst av hjerteinfarkt og død, livskvalitet og
treningsskader. På kostnadssiden inkluderte man joggesko og treningsklær for $100 per
år. Det ble antatt at legens rådgivning ville kreve 4-5 minutter tilsvarende $7,50. Det ble
antatt at joggingen ville ta 5 timer per uke (tilsvarende 325 dager i løpet av 30 år), og at
35% ville mislike joggingen, 10% ville være nøytrale mens 55% ville like å jogge. Det
ble antatt tidskostnaden per time var $4,50 for dem som er nøytrale og $9.00 for dem
som misliker å jogge. Det ble videre antatt at regelmessig fysisk aktivitet reduserer
risikoen for hjerteinfarkt med 50%.

Analysen viste at joggere i gjennomsnitt vil vinne ca 0,45 leveår (udiskontert) etter å ha
jogget 5 timer per uke i 30 år hvilket tilsvarer ca 0,90 år. Kostnadene til joggeutstyr mv
ville beløpe seg til $740 (diskontert) mens tidskostnadene ville være $6.000 (diskontert)
per person. Kostnad per vunnet leveår ble beregnet til ca $11.000. Dersom man
gjennomførte programmet bare for dem som liker å jogge eller er nøytrale, ville
tidskostnadene bli så lave at innsparinger pga. unngåtte hjerteinfarkt ville mer enn dekke
tidskostnadene. Om man derimot hadde et program der alle deltagere misliker å jogge,
ville tidskostnadene bli betydelige og kostnaden per vunnet leveår $48.000.

Livsstilsintervensjon ved høyt blodtrykk (64)
I 1984 ble 400 svenske blodtrykkspasienter i alderen 30-69 år inkludert i en studie av
effekt av livsstilsendringer (diett, fysisk aktivitet og stress-håndtering) på blodtrykk og
behandlingskostnader. Pasientene fikk besøk av sykepleier 1 gang per måned og var hos
lege 2 ganger per år. Pasientene ble fulgt opp i to år, og kostnadene i denne perioden ble
sammenlignet med kostnadene de siste to år før studien startet. Ca 44% av pasientene
sluttet med blodtrykksmedikamenter det første året, og ca 23% forble uten medika-
menter i studieperioden. Medikamentkostnadene var 1.021 svenske kroner lavere i
intervensjonsperioden enn i den forutgående kontrollperioden. Til gjengjeld var
kostnadene til blodtrykkskontroll 4565 kroner høyere, og i tillegg hadde informasjons-

22

SMM 7/2003:  Grønn resept  – ef fekt  og kostnadseffekt iv i tet



tiltakene kostet 1757 kroner. Effekt på blodtrykk ble ikke rapportert bortsett fra at det
angis at diastolisk blodtrykk ikke økte.

Velferdsgevinsten ved å få livsstilsråd ble vurdert ved å spørre pasientene om deres
hypotetiske betalingsvilje for å få være med i programmet utover det de hadde betalt i
egenandeler (kr 1463+1382). Denne var i gjennomsnitt 374 kroner for toårsperioden.
Dersom man antar at den faktiske betalingsvilje uttrykt gjennom betalte egenandeler og
den hypotetiske betalingsvilje er uttrykk for velferdsgevinsten ved tiltaket, var
merkostnadene ved tiltaket (5301 kroner) større enn velferdsgevinsten (3219). 

Konklusjonen var at livsstilsintervensjonen ikke var samfunnsøkonomisk lønnsom, men
oppfølgingstiden var meget begrenset, og konklusjonen kan ble meget annerledes ved
lengre tids oppfølging. En viktig begrensning er at pasientene var sine egne kontroller,
og at man ikke hadde en parallell kontrollgruppe.

Aktivitetsprogram for skrøpelige eldre (65)
I en amerikansk studie ble 201 skrøpelige eldre med gjennomsnittsalder 77 år
randomisert til hjembesøk ved en geriatrisk sykepleier eller besøk i et eldresenter
(kontrollgruppe). Sykepleierne ga intervensjonspasientene tilbud om å delta i spasering,
thai chi, svømming, dansing og andre fysiske aktiviteter. Denne intervensjonen hadde
altså få likhetstrekk med grønn resept. Man fant nesten ingen forskjell i subjektiv
velbefinnende eller objektive kondisjonsmål etter ett års oppfølging. Derimot hadde
intervensjonspasientene en 38% reduksjon i innleggelser i forhold til året før, mens
kontrollpasientene hadde en 69% økning (p=0,083). Antall sykehusdøgn var tilsammen
33 i intervensjonsgruppen og 116 i kontrollgruppen (p=0,049). I gjennomsnitt kostet ett
års intervensjon $300 per pasient, mens sykehusbesparelsene tilsvarte $1.200.

Aktivitetsprogram for eldre over 65 år (66)
I en engelsk studie estimerte man kostnadene ved å tilby 10.000 eldre over 65 år et
program med aerobic to ganger per uke i 48 uker med kvalifiserte instruktører. Dette
hypotetiske programmet ville koste £855.000 per år. Basert på en systematisk oversikt
over effektene av fysisk aktivitet ble det beregnet at tiltaket ville forebygge 76 dødsfall
og 124 tilfeller av koronarsykdom, 59 slag, 7 tilfeller av diabetes, 31 lårhalsbrudd og 9
tilfeller av mentale lidelser. Det ble antatt at pasientene hadde en forventet levealder på
10 år, og at kostnaden per vunnet leveår ville være £330. 

Denne undersøkelsen bygger på en hypotetisk intervensjon. Ved at man bare følger
pasientene i ett år, mister man effekten av at slike intervensjoner utsetter snarere enn å
forebygge sykdomshendelser. Resultatene er derfor mer optimistiske enn de ville være
dersom man fulgte en kohort over tid.
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Tabell 4 En oversikt over økonomisk evaluering av livsstilsintervensjoner

24

SMM 7/2003:  Grønn resept  – ef fekt  og kostnadseffekt iv i tet

Referanse

Diett
Prosser L.
Annal Int Med
2000; 132:
769-79 (59)

Brown A Risk
Factor Modific
Cardiac Disease
2000; 84: 279-
97. (60)

Plans Rubio
Public Health
1997 11-33-40
(61)

Kristiansen IS.
BMJ 1991;
302: 1119-22
(62)

JPD Reckless.
Postgraduate
Medical
Journal 1996
68 882-3 (67)

Fysisk aktivitet
Francis K.
Physical
Therapy 1996;
76: 456-68 (68)

M Johannesson.
J Int Med 1991;
230: 307-12
(64)

Munro J. J
Publ Health
Med 1998; 19:
397-402 (66)

Leveille S
JAGS 1998;
46: 1191-8 (65)

Hatziandreu E.
AJPH 1988;
78: 1417-21.
(63)

Land

USA

USA

Spania

Norge

Sverige

UK

USA

USA

Intervensjon(er)

Diett-rådgivning for
høyt kolesterol med
besøk hos lege 2
ganger per år

En oversiktsartikkel
over en rekke ulike
strategier for å
redusere risiko for
hjertekar-sykdom

Kostholdsråd med 2-4
legekonsultasjoner
per år

Kostholdsråd med 1-4
legekonsultasjoner
per år

Månedlig sykepleier-
besøk, råd om
kosthold, stress-
håndtering og fysisk
aktivtet

Aerobics to ganger
per uke i 48 uker

Besøk på eldresenter
med spaserturer, thai
chi, svømming,
dansing og andre
fysiske aktivteter

Jogging 5 timer per
uke i 30 år

Metode

Simulering i en
modell

Oversikts-
artikkel

Simulering i en
modell

En enkel
simulerings-
modell

400 pasienter
som brukte BT-
medisiner ble
fulgt i 2 år, og
sammenlignet
med seg selv
siste to år før
studiestart

En hypotetisk
gruppe av
10000 eldre ble
fulgt i ett år

RCT med 201
eldre skrøpelige
randomisert til
fysisk aktivtet
eller kontroll

Simulering av
1000 35 år
gamle menn

Hovedresultat

Kostnad per vunnet
leveår varierte mellom
$1.900 og $490.000

Leveårsgevinsten
varierte fra mindre enn
0,1 til ca 0,6 leveår

Kostnad per vunnet
leveår £12 ved
massestrategi og £12,400
ved individuelle
kostholdsråd

Blodtrykks-effekt ukjent.
En betydelig andel sluttet
med medisiner, men
intervensjonen økte
likevel kostnadene

Totale kostnader
£855.000 og total nytte
77 unngåtte dødsfall

Det var små og stort sett
insignifikante forskjeller
i subjektive og objektive
mål bortsett fra at inter-
vensjons-gruppen hadde
færre liggedøgn i sykehus

Intervensjonen ga 0,45
leveår per person og
kostet $11.000 per
kvalitetsjustert leveår

Kommentar

Kostendring kan være
kostnadseffektive

Individuelle og især
populasjonsbaserte tiltak
kan være meget
kostnadseffektive

Kostholdsråd kan være
kostnadseffektive i
enkelte grupper

Kostholdsråd kan være
kostnadseffektive

Ekskludert.
En oversiktartikkel uten
informasjon om den
aktuelle problemstilling

Ekskludert fordi den var
en usystematisk
oversiktsartikkel uten
originale data

Forfatterne konkluderer
at intervensjonen ikke var
samfunnsøkonomisk
lønnsom, men
understreker at lengre
oppfølging kunne ha
endret resultatet

Analysemetoden er meget
enkel og undervurderer
kostnadene og over-
vurderer nytten.

Programmet hadde liten
likhet med grønn resept

Et relativt krevende
joggeprogram kan være
meget kostnadseffektivt



Vi søkte i databasene OHE-HEED, DARE, NHS EED, HTA, Cochrane (CDSR og
CCTR) og Medline OVID med følgende strategi:

copayment 
co-payment 
patient payment 
cost-sharing 
prevention 
(copayment OR co-payment OR patient payment OR cost-sharing) AND prevention 

Søket ga i alt 32 ulike treff. Av disse ble 26 ekskludert fordi de ikke omhandlet effekt av
egenandeler, fordi de ikke gjaldt forebyggende helsetiltak eller fordi de gjaldt
medikamentbruk. Vi har hatt tilgang til den fulle artikkel i ett tilfelle, mens de øvrige
ikke har latt seg fremskaffe på grunn av knappe tidsskrifter. 

Tre av artiklene rapporterer funn i Rand Health Insurance Experiment som var en stor
amerikansk studie av effekt av egenandeler. Pasientene ble randomisert til ulik grad
egenbetaling. Man fant her at blodtrykkspasienter som ikke betalte egenandeler, hadde
1,9 mm lavere blodtrykk (69). Effekten var størst i lavinntektsgrupper. Når det gjaldt en
rekke andre forebyggende tiltak, bl.a. vaginalcytologisk prøve (”celleprøve fra
livmorhalsen”) var forbruket av tjenester lavere der pasientene betalte (70). Også når det
gjaldt synskontroll ble denne negativt påvirket av egenandeler (71). Her kunne man
påvise at pasienter som betalte egenandeler, hadde signifikant dårligere syn,
formodentlig fordi de hadde dårligere tilpassede briller. Denne effekten var sterkest i
lavinntektsgrupper. 

I en amerikanske studie fant man at 2,8% av arbeidstagere sluttet å røyke i løpet av et år
når arbeidsgiver betalte såvel nikotin-erstatning (plaster eller tabletter) som rådgivning,
mens andelen bare var 0,7% når arbeidstagerne selv måtte dekke halvparten av
kostnadene (72). Studien var ikke randomisert. I en annen amerikansk studie vurderte
man effekten av bruk av sykkelhjelm hos barn (73). Barna ble randomisert til å måtte
betale fem dollar for en hjelm eller få den gratis. Blant barn som fikk gratis sykkelhjelm,
rapporterte 82% av foreldrene at barna alltid brukte hjelm ved sykling mens andelen var
77% der man måtte betale egenandel på hjelmen. Forskjellen var ikke statistisk
signifikant. I en tredje amerikansk studie anga en tredel av arbeidstagere at de ikke ville
ta influensavaksine dersom de måtte betale 10 dollar (74).
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Endring av legeadferd
Det er funnet oversiktsartikler som representerer et meget stort antall primærstudier.
Disse belyser spørsmålet om hvordan man kan påvirke legenes praksis – f.eks. med
hensyn til å gi råd om livsstil under konsultasjonen. Grønnresept-ordningen innebærer at
legen får et økonomisk incentiv til å diskutere livsstil med pasienten. Det finnes et visst
forskningsmessig grunnlag for å tro at dette vil påvirke legen dersom det blir stort nok.
Studiene tyder imidlertid på at man ikke bør forvente en sterk effekt på legens praksis,
og den kan helt utebli. Det økonomiske incentiv kan imidlertid forsterkes ved å bruke
tilleggstrategier så som kurs og seminar om livsstil, opplæringsbesøk på legens kontor,
skriftlig informasjonsmateriale og annet. 

Da legeutdannelsen har lite fokus på livsstil og hvordan man kan oppnå adferdsendring
hos pasientene, kan legene føle seg usikre i forhold til å gi råd om dette. Dersom man
utvikler en undervisningspakke hvor legene får noen ”praktiske redskaper” for
livsstilssamtaler, kan legene både føle seg sikrere samtidig som oppgaven kan oppleves
som mer meningsfull. Selv om det kan bli betydelig merkostnader ved å utvikle en
mangefasettert strategi for å påvirke legenes praksis, kan man ikke utelukke at
merkostnaden i forhold til ”livsstiltakst” alene blir moderat i forhold til effekten på
pasientenes adferd. Det skal dog legges til at det ikke er identifisert økonomiske analyser
av de ulike strategier som kan anvendes for å påvirke legenes praksis.

Livsstilsintervensjoner
De fleste oversiktsartikler vi fant omfattet primært råd om kosthold. Noen få har også
vurdert råd om fysisk aktivitet eller livsstil generelt. Det synes som et gjennomgående
resultat at effektene er små og at de i hovedsak er målt i surrogate endepunkter. Vi har
således funnet få studier som dokumenterer effekt på livslengde og livskvalitet, og noen
studier som har vurdert helseeffekter konkluderer negativt (26). Noen artikler forklarer
dette med at det alltid er en god del pasienter som ikke følger rådene de får. Det er
betydelig frafall underveis i alle studier, og effektene er ofte kortvarige. Det er imidlertid
en god del momenter som kan gjøre effektiviteten bedre. Det synes å være viktig at
pasienter får råd gjennom personlig kontakt, og at det følges opp i ettertid. En studie
pekte på at denne personlige kontakten ville gi bedre effekt hvis den var utført av en
dietetiker. Det pekes også på at det er viktig at råd om livstilsendringer gis fra mange
leger og at disse får informasjon om hvilke tiltak som har dokumentert effekt og hvilke
som ikke har det. I tillegg blir det framhevet at pasienter bør få med seg skriftlig
materiale i forbindelse med en slik konsultasjon.

Når det gjelder hvem som primært bør få slike råd, pekes det blant annet på at alle som
har hatt infarkt bør involveres, uansett kolesterolnivå og andre risikofaktorer. I denne
sammenheng bør det nevnes at multifaktorielle intervensjoner med henblikk på
kolesterolsenking ikke var påvist bedre eller dårligere enn vanlige dietter. De med antatt
høy risiko for sykdom (spesielt hjerte- og karsykdom) bør i tillegg få mer intensiv
rådgivning. Det ser ut til at fysisk aktivitet i mindre grad enn kosthold har dokumentert
effekt på de undersøkte endepunker og at rådgivning for overvekt er lite effektivt.
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Et viktig spørsmål er hvilke grupper som er viktige å nå gjennom livsstilsintervensjoner
og hvilke tiltak som er aktuelle for å nå dem. Dessverre gir litteraturen lite svar på disse
spørsmål. En studie rapporterer at røykere er mindre påvirkelige i livsstil enn ikke-
røykende. Formodentlig skyldes dette at røykere er en selektert gruppe. Som nevnt kan
helsegevinsten være størst blant dem som har etablert sykdom, og formodentlig vil de
også være mer motiverte for livsstilsendringer.

I alle studier vi har funnet, er fokus rettet på effekter av rådgivning heller enn på
hvordan rådgivningen er gitt. Ingen studier har vurdert ulike typer rådgivning eller
kombinasjoner av rådgivning. Litteraturen gir derfor lite holdepunkter for valg av
rådgivningsstrategier for grønn resept. 

Diabetes og hjerte- og karsykdom
Det ble gjort søk spesifikt etter strategier hos pasienter med diabetes eller hjerte- og
karsykdommer. Dette resulterte i få eller ingen treff i databasene. Noen av de studiene vi
har funnet, nevner imidlertid likevel disse pasientgruppene som særlig viktige
pasientgrupper å nå. Utfra et litteratursøk SMM nylig har gjennomført, men som ikke er
publisert, er det et entydig funn at kolesterolsenkende medikamenter er særlig
kostnadseffektive blant pasienter som har type 2 diabetes og blant pasienter som har
angina pectoris eller har gjennomgått hjerteinfarkt. Det er således all grunn til å tro at
grønn resept også vil være mer kostnadseffektiv i disse pasientgrupper enn i grupper av
symptomfrie. Formodentlig vil også legene være mer motivert for å ta opp livsstil med
personer som allerede har utviklet symptomer og sykdom.

Kostnadseffektivitet og medikamentbesparelser
Det er publisert flere kostnad-effekt-analyser av kostholdsendringer, men alle gjelder
effekt på hjerte- og karsykdommer. Det ser ut til at massestrategier fremstår som meget
kostnadseffektive, mens individrettede strategier (som f.eks. grønn resept) kommer i en
gråsone der intervensjonen bare er effektiv i visse pasientgrupper, særlig dem med høy
sykdomsrisiko. Dette vil i praksis si menn, røykere, eldre og pasienter med diabetes eller
etablert hjertesykdom. En forfatter-gruppe peker på at pasientene i praksis vil endre sitt
kosthold mindre enn det man antar i analysene. På den annen side kan
kostholdsendringer virke gunstig ikke bare på hjerte- og karsykdom, men også på kreft
og andre sykdommer.

Når det gjelder fysisk aktivitet, er det ikke funnet studier som direkte belyser det man
kan tenkes å oppnå ved grønn resept. Hatziandreus studie (63) er meget god med
oppmuntrende resultater, men den bygger på en antagelse om at pasientene skal begynne
med fysisk aktivtet tilsvarende 5 timers jogging per uke. Man må tro at bare fåtallet av
de pasientene som får grønn resept oppnår et såpass høyt aktivitetsnivå.

Én av studiene har eksplisitt vurdert effekten av livsstilsintervensjon på legemiddelbruk
(64). Her fant man at nesten halvparten av blodtrykkspasientene sluttet med
medikamenter, og vel 20% av alle pasientene forble medikamentfrie i minst to år. I
denne svenske studien hadde man imidlertid som spesiell målsetting å slutte med
medikamenter, og den høye seponeringsraten tyder på at både personell og pasienter har
vært meget motiverte. Det ble satt inn personellressurser tilsvarende ca 4.500 kroner per
år for å oppnå livsstilsendringer og medikamentseponering. En ordning med grønn
resept vil nok være langt billigere per pasient, men ventelig også gi mindre effekt.
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Man kan altså konkludere at livsstilsintervensjoner kan være effektive, kostnadseffektive
og gi redusert bruk av medikamenter. Hvorvidt grønn resept i praksis vil gi
kostnadsbesparelser eller være kostnadseffektivt, er vanskelig å vurdere, og det vil
avhenge av hvordan reformen implementeres. Det synes rimelig å anta at få pasienter i
praksis ville slutte med medikamenter etter at de har fått livsstilsråd, og at effekten på
legemiddelbudsjettet ville komme etter flere år fordi «rekruttering» av nye pasienter til
legemiddelbruk vil kunne avta. Det vil imidlertid neppe være mulig å se slike effekter i
de totale legemiddelbudsjetter fordi andre faktorer har sterkere effekt. Man må dessuten
være klar over at vellykkede livsstilsintervensjoner er livsforlengende og at de på lengre
sikt vil gi flere behandlingstrengende pasienter. 

Det kan være av interesse å registrere at en varig og betydelig forbedring i mosjonsvaner
og spisevaner neppe vil øke den gjennomsnittlige levetiden med mer enn noen måneder.
Dette er en betydelig gevinst i et folkehelseperspektiv, men oppleves kanskje som
beskjedent for den enkelte pasient. Gevinsten må sees i sammenheng med effekten av
medikamenter. Hos høyrisikopasienter vil medikamentell behandling med statiner øke
forventet levetid med få uker ved 5 års behandling, mens livslang behandling kan gi opp
mot to år (75). Gevinsten må også sees i lys av andre ”livreddende” intervensjoner som
sjelden gir mer enn 12 måneders forlenget liv (76).

Egenbetaling
De seks artiklene om effekt av egenandeler gir et klart signal om at egenbetaling
reduserer forbruket av forebyggende tjenester. Det ser ut til at effekten er størst i grupper
med lav inntekt der behovet for forebygging oftest er størst. Økonomisk teori tilsier at
effektene av egenbetaling er størst blant dem som har minst nytte av tjenestene. Dette
argumentet forutsetter imidlertid at pasientene er vel informert om deres egne
medisinske behov. I praksis kan det være vanskelig for pasientene å vurdere sin egen
helsetilstand eller nytten av å søke medisinsk hjelp. I en rapport fra Rand-studien, som
trolig er den største og beste studie av egenbetaling, hevder forfatterne at de «found no
evidence that the imposition of cost-sharing led individuals to make appropriately
selective decisions about the problem for which they will seek care» (77). Det
økonomiske effektivitetsargument synes således ikke være gyldig når det gjelder
helsetjenester.

Oppsummering
Det er liten tvil om at livsstiltakst til leger kan medvirke til at leger setter mer fokus på
pasientenes livsstil. En slik takst vil ventelig bli mer effektiv om den kombineres med
opplæring av almenlegene og kombineres med systemer som kan minne legene om å gi
livsstilsråd. 

Livsstilsråd gitt av almenleger kan endre pasientenes livsstil, især om de kombineres
med andre strategier som skriftlig informasjonsmateriale, oppfølging av pasientene,
måling av konkrete resultater mv. Effektene er imidlertid oftest beskjedne og kan utebli
helt.

Endret livsstil kan gi redusert forbruk av medikamenter, men dette er lite studert. Tatt i
betraktning at effektene av livsstilendringer gjennomgående er svake mht blodtrykk og
kolesterolnivå, virker det rimelig å anta at besparelsene er moderate. Det finnes
foreløpig ikke forskningsmessig belegg for å anta at besparelsene på blåreseptbudsjettet

28

SMM 7/2003:  Grønn resept  – ef fekt  og kostnadseffekt iv i tet



vil finansiere ”grønnresept-budsjettet”. Hovedargumentet for grønn resept vil være at
pasientene får et bedre og lengre liv. Det er godt dokumentert at denne type
helsegevinster kan oppnås til en lav eller moderat kostnad (”være kostnadseffektive”),
men hvorvidt dette skjer i praksis er ukjent.

Litteraturgjennomgangen gir et tydelig signal om at en grønn-resept-ordning ikke vil bli
vellykket med mindre det iverksettes en betydelig og mangefasettert innsats rettet mot
såvel pasienter som leger. Innføring av en livsstilstakst som eneste tiltak vil ventelig ha
liten eller ingen effekt på pasientenes helse. 
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Bakgrunn
Sosial- og helsedirektoratet ga i brev av 11. februar 2003 Senter for medisinsk
metodevurdering (SMM) i oppdrag å gjennomgå nasjonale og internasjonale
forskningsresultater som kan belyse om disse gir grunnlag for implementering av en ny
ordning med et særskilt legehonorar (livsstilstakst) for livsstilsråd, også kalt grønn
resept.

Formål
Oppdraget som ble gitt var meget omfattende, og på grunn av personellressurser og
stramme tidsfrister belyser rapporten følgende spørsmål: drøfte forutsetninger for at en
ny legetakst (grønn resept) og andre virkemidler skal virke på legeadferd, vurdere effekt
av virkemidler som har til hensikt å påvirke pasienters livsstil, vurdere om livsstilstakst
(grønn resept) kan være et kostnadseffektivt tiltak, vurdere om livsstilstakst (grønn
resept) kan redusere forbruket av medikamenter.

Søkestrategi
Det er foretatt tre litteratursøk; ett vedrørende effekt av ulike strategier for å endre
legeadferd, ett vedrørende effekt av strategier for å endre kosthold og fysisk aktivitet, og
ett vedrørende kostnadseffektivitet og medikamentbesparelser. Søkene ble foretatt i
DARE, HTA og Cochrane, bortsett fra søket angående kostnadseffektivitet der
utelukkende OHE-HEED-databasen ble benyttet.

Arbeidsform
SMM har vurdert sammendrag fra artikler og rapporter som ble identifisert gjennom
litteratursøkene, fremskaffet antatt relevante artikler og rapporter utfra tittel og
sammendrag, og resymert og vurdert det innsamlede materialet. Rapporten er utarbeidet
av 2 ansatte i SMMs sekretariat.

Utvalgskriterier
Rapporten er basert på en forenklet litteraturgjennomgang, først og fremst av
oversiktsartikler.

Hovedkonklusjoner 
• Det er mulig å påvirke legeadferd gjennom økonomiske incentiver (f.eks.

livsstilstakst), undervisningsbesøk på legens kontor, bruk av påminnelser i legens
EDB-system, audit (”overvåking”) og feedback, samt andre tiltak. Effektene er oftest
moderate eller kan utebli helt, men de synes å bli sterkere dersom man kombinerer
flere strategier.
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• Det er mulig å endre pasienters livsstil (kosthold, fysisk aktivitet, røykevaner,
alkoholvaner mv) ved at primærlegen gir råd om dette til pasienter som søker legen i
annen hensikt. Effektene synes å være bedre dersom man kombinerer muntlig
informasjon med andre tiltak som f.eks. skriftlig materiale og oppfølging av
pasientene. Effektene er oftest svake og avtar over tid.

• Endring av livsstil gjennom endring av kosthold og fysisk aktivitet kan være
kostnadseffektiv i den forstand at livskvalitet og livslengde forbedres til rimelige
kostnader for samfunnet. Studiene er delvis bygget på optimistiske anslag om
adferdsendring, og det er uklart om tiltakene i praksis vil være like
kostnadseffektive.

• Det er mulig å redusere medikamentbruk gjennom livsstilsintervensjoner, men det
kan koste mer å gjennomføre intervensjonene enn hva man sparer ved mindre
medikamentbruk. 

• Det er funnet få studier av effekter på levealder, men disse tyder på at varig endring
av mosjons- og kostholdsvaner sjelden gir en leveårsgevinst på mer enn noen
måneder.

• Egenbetaling for forebyggende tjenester reduserer forbruket av dem. Denne effekten
synes å være sterkest i lavinntektsgrupper.
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Background
In a letter of February 11th 2003 The Norwegian Center for Health Technology
Assessment (SMM) was asked to review both national and international research that
might elucidate a new scheme with a prescription fee for life-style advice, in the
following called green prescription. The work has been commissioned by the Norwegian
Directorate for Health and Social Welfare.

Objectives
The assignment given was fairly broad, and due to lack of personnel resources and tight
time schedule, the report only cover the following issues: effect of a new GP fee (“green
prescription”) and other interventions that might influence doctors’ behaviour, effect of
interventions aimed at changing patients’ life style, the cost-effectiveness of changing
life style and effect of changes in life style upon utilization and costs of pharmaceutical
drugs.

Search strategy 
Three searches for literature were conducted; one concerning the effect of different
strategies for the changing doctors’ behavior, one concerning the effect of strategies for
changing patients’ food/diet and physical activity, and one concerning the cost-
effectiveness and medication savings. The searches were conducted in DARE, HTA and
Cochrane, except the search regarding cost-effectiveness, where only the OHE-HEED-
database was used.

Working procedure
SMM has evaluated abstracts from articles and reports identified through the searches,
has collected print-outs of supposedly relevant articles and reports, and summarized and
evaluated the material. Two members of SMM’s secretariat made the report.

Selection criteria
The report is based on a short literature summary, mostly of reviews.

Main conclusions
• It is possible to influence doctor’s behavior through economic incentives (e.g. green

prescription), educational visits to doctors’ office, audit and feedback, and other
initiatives. The effects are most often moderate or even absent, but seem to be
stronger when combining several strategies.

• It is possible to change patients’ life style (diet, physical activity, smoking habits,
drinking habits etc.) with general practitioner advise to patients visiting with another
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reasons. The effects seem to be better when combining oral information with other
initiatives such as written material and patient follow-up. The effects are most
frequently weak and decreasing over time.

• Life-style changes through change of diet and physical activity can be cost-effective
in the sense that quality and length of life are improved at an acceptable cost for
society. The studies are partly based on optimistic projections about behavior
change, and it is doubtful whether the initiatives will turn out to be cost-effective.

• It is possible to reduce the use of medications with life-style interventions, but it
might be more costly to carry out the interventions than the savings from less use of
medications.

• Only a few studies explored effect on life expectancy, but there is little evidence that
change of physical activity and diet may yield more than a few months on average.

• Patient co-payments tend to reduce the use of preventive services. This effect seems
to be strongest in low socioeconomic groups.
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