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Innledning 

De medisinske mulighetene er store og blir stadig større. Ny kunnskap, teknologi og behandling gjør 

det mulig å gi stadig flere og bedre tilbud. Økende behandlingsmuligheter øker også forventningene til 

helsetjenesten. Dette kan utfordre likebehandling på tvers av pasientgrupper og en bærekraftig 

helsetjeneste i fremtiden. Presisjonsmedisin er behandlinger av potensielt stor verdi som omfattes av 

de gjeldende prioriteringskriteriene. Vi har som offentlige aktører et ansvar for å ivareta de felles 

ressursene og så langt som mulig sørge for at det vi betaler for disse produktene er rimelig i forhold til 

fordelen vi forventer å motta. 

Denne utredning beskriver ordninger for midlertidig innføring og revurdering av legemidler i Nye 

metoder for å tilrettelegge for innføring av presisjonsmedisin i tjenesten. Vi har i utredningen valgt å 

bruke presisjonsmedisin som begrep med definisjonen: forebygging, diagnostikk, behandling og 

oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Presisjonsmedisin er i stor grad knyttet til bruk 

av ulike typer tester, undersøkelser og prosedyrer med tanke på raskere og mer presis diagnostikk som 

grunnlag for individuelt tilpasset behandling. Bruk av diagnostiske tester og påfølgende 

legemiddelbehandling henger derfor tett sammen. Vurdering av diagnostiske tester skulle også 

presenteres som en del av denne rapporten, basert på et arbeid gjennomført av Folkehelseinstituttet, 

i samarbeid med Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin og fageksperter fra 

helseforetakene. Mange pågående parallelle initiativ har medført forsinkelser i den leveransen, og 

denne utredningen drøfter derfor mulige ordninger med imidlertid innføring og revurdering kun for 

legemidler i Nye metoder.  

Ved midlertidig innføring legges det allerede på beslutningstidspunktet en forutsetning om 

revurdering på et gitt tidspunkt. Det betyr at beslutningen betinger at det i tiden frem til ny vurdering 

skjer en kunnskapsgenerering som grunnlag for revurderingen og eventuell utfasing. Det må også 

eksistere et system som følger opp de midlertidige beslutningene og sikrer at revurdering blir 

gjennomført på fastsatt tidspunkt. Etablering av systemer for midlertidig innføring og revurdering kan 

være et viktig verktøy for å tilrettelegge for innføring av presisjonsmedisin. 

Prioriteringskriteriene legges til grunn for vurderingene i Nye metoder. Et tiltak vurderes i henhold til 

nytte-, alvorlighet- og ressurskriteriet. De tre prioriteringskriteriene vurderes samlet og veies mot 

hverandre. For innføring av legemidler med offentlig finansiering må ressursbruken stå i et rimelig 

forhold til nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Skjønnsmessige vurderinger inngår 

som en del av totalvurderingen ved vurdering av et nytt legemiddel og er særlig knyttet til vurderinger 

av kvalitet og usikkerhet ved dokumentasjonen og samlede budsjettkonsekvenser av et tiltak.  

Metodevurderinger med kostnad-nytte vurdering i form av kostnad pr kvalitetsjustert leveår (QALY) 

utarbeides som grunnlag for beslutninger i Nye metoder. I metodevurderinger vurderes innsendt 

dokumentasjon fra leverandørene. Nye metoder gjør sine vurderinger på gruppenivå, noe som blir 

utfordret innenfor persontilpasset medisin der gruppene blir mindre og mindre. Legemidler skal som 

hovedregel ha markedsføringstillatelse i Norge før beslutning i Nye metoder, og alle indikasjoner og 

kombinasjonsbehandlinger med ett legemiddel vurderes. Hovedprinsippet for innføring er at prisen på 

legemiddelet skal basere seg på en flat prisrabatt (dvs. prosentvis rabatt fra maksimalpris), unntaksvis 

kan alternative prisavtaler inngås.  

Beslutningsforum prioriterer og beslutter hvilke metoder som kan brukes eller ikke skal brukes i 

spesialisthelsetjenesten. Beslutningene i Nye metoder innebærer prioritering og fordeling innenfor en 

tildelt ramme og er en del av de regionale helseforetakenes sørge for ansvar. Innføring av nye og dyrere 

behandlingstilbud vil kunne fortrenge eksisterende behandlingstilbud. 
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Presisjonsmedisin gir flere og mer presise verktøy for klinikere i deres utredning og behandling av 

pasienter og de potensielle gevinstene ved presisjonsmedisin er knyttet til raskere diagnostikk, bedre 

muligheter for individuelt målrettet behandling, unngå behandling som ikke har effekt, færre 

bivirkninger, tidligere intervensjon og større grad av forebygging. Utviklingen skjer raskt både med 

hensyn til utstyr og ikke minst omfang av mulige tester og bruk av målrettede undersøkelser, som for 

eksempel, biomarkører, genpaneler og eksomsekvensering. Utviklingen skjer mye raskere enn tilgang 

på evidensbasert kunnskap om klinisk nytte og evidens på kostnad-nytte, sammenlignet med dagens 

behandling.  

Presisjonsmedisin kan i enkelte tilfeller utfordre etablert metodikk for gjennomføring av 
kliniske studier og metodevurderinger. Utfordringene er i stor grad knyttet til 
kunnskapsgrunnlaget. Publiserte prospektive, randomiserte studier og tilhørende data for 
effekt, nytte og kostnader er mangelvare og i noen tilfeller nesten umulig å fremskaffe.  Det 
er små pasientgrupper og tilstandene er sjeldne, enten ved at pasientgruppen har sjeldne, 
arvelige tilstander, eller ved sjeldne undergrupper av større pasientgrupper. Problemstillingen 
ved vurderingen er ofte lite data og stor usikkerhet i dokumentasjonen. Legemiddelet kan ha 
vist god effekt i kliniske studier, og fått markedsføringstillatelse innvilget på grunnlag av et 
positivt nytte-risiko forhold, som betyr at den gunstige virkningen av legemiddelet er større 
enn bivirkningene. Likevel foreligger det ikke alltid nok data til å kunne tallfeste den relative 
effekten av det nye legemiddelet sammenlignet med dagens etablerte behandlinger. Dette 
fordi de kliniske studiene som ligger til grunn for markedsførings-tillatelsen ofte ikke 
inkluderer data på effekt av behandlingene som benyttes i klinisk praksis, men er basert på 
sammenligninger mot placebo eller uten bruk av relevante kontrollgrupper (for eksempel 
enarmede studier).   
 
Midlertidig innføring med en senere revurdering kan bidra til at pasienter får økt og raskere tilgang til 

nye legemidler.  Allerede på beslutningstidspunktet må usikkerheten være identifisert og relevante 

parametere som kan si noe om forventet effekt fremover i tid være kartlagt. Det er behov for å 

identifisere datakilder for hvor utfallsmålene skal rapporteres og hva som vil være fornuftig 

tidshorisont for ny vurdering av metoden. Det må også være avklart hvem som har ansvaret for å 

generere og sammenstille data, for at det skal være mulig på et senere tidspunkt å gjøre en ny 

vurdering med nye, sikrere data.  

Det er avgjørende å ha en systematisk tilnærming til midlertidig innføring som verktøy, slik at det 

benyttes kun i de tilfellene der det vurderes nødvendig for å gi pasientene tilgang på aktuell behandling 

til tross for usikker dokumentasjon, og at usikkerheten kan reduseres på et senere tidspunkt. 

 

Nødvendige tilpasninger i Nye metoder  

Kriterier for midlertidig innføring  
Midlertidig innføring, med tilhørende revurdering og eventuell utfasing, skal benyttes unntaksvis og 

ikke bidra til at det generelle kravet til dokumentasjon i Nye metoder, senkes. Det er derfor avgjørende 

å ha fastsatte kriterier for når midlertidig innføring kan være aktuelt. Det anses aktuelt ved alvorlig 

sykdom der det er et udekket medisinsk behov for flere behandlingsmuligheter og der ny behandling 

har vist vesentlig mereffekt sammenlignet med dagens standardbehandling. Midlertidig innføring kan 

i noen tilfeller også være aktuelt der det tar lang tid å samle relevante effektdata, som for eksempel 

ved genterapi og adjuvant behandling.  
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Det skal være sannsynliggjort at prioriteringskriteriene er oppfylt, også i den midlertidige fasen, og det 

må på beslutningstidspunktet foreligge kriterier for hva som skal legges til grunn for en revurdering og 

eventuell utfasing. Hovedprinsippet er at leverandøren har dokumentasjonsplikten, mens 

helsevesenet kan bidra med tilleggsinformasjon. Avtalene skal som hovedregel ikke medføre betydelig 

merarbeid i helsetjenesten, verken administrativt eller gjennom krav til særskilt oppfølging. Det er Nye 

metoder som beslutter når midlertidig innføring er aktuelt.  

Allerede før beslutning tas må nødvendige utfallsmål ved revurdering identifiseres, en plan for 

datainnhenting utformes og ansvarsfordeling for videre datainnsamling tydeliggjøres. Det må være en 

forutsetning at det kan etableres klare og utvetydige utfallsmål. De kliniske fagmiljøene må involveres 

i prosessen for å sikre relevante og målbare utfallsmål. Dersom det er leverandøren som skal levere 

nye data, bør leverandøren allerede under metodevurderingen kunne vise en plan for å fremskaffe nye 

data og det må tilbys en akseptabel midlertidig pris som kompenserer for usikkerheten. Det må være 

en reell risikodeling i den midlertidige fasen. På beslutningstidspunktet må det være tydelige, 

kontraktsfestede krav og ansvarsfordeling for innsamling av flere data og ideelt sett også forventet 

effekt på gruppenivå.  

En revurdering kan gi flere ulike utfall som må ivaretas i en avtale. Legemiddelet kan besluttes å bli 

innført permanent, eventuelt med særskilte kriterier. Legemiddelet kan vise seg ikke å være 

kostnadseffektivt og besluttes ikke å tilbys videre. Årsaken kan være at ny dokumentasjon viser at 

mereffekten for hele pasientgruppen er dårlige enn forutsatt ved beslutning om midlertidig innføring.  

Det kan også vise seg at prisen er for høy i forhold til dokumentert mereffekt. Det kan da være aktuelt 

med nye prisforhandlinger som en del av prosessen. Et tredje alternativ er at legemiddelet har effekt 

hos enkeltpasienter eller identifiserbare undergrupper, men ikke for hele pasientgruppen. Det kan da 

være aktuelt å videreføre behandlingen for noen pasienter, men utfase for andre.  

Avtalene ved midlertidig innføring må være utformet på en måte som gjør at det er en reell mulighet 

for å reversere beslutningen, det vil si ikke lenger kunne tilby tiltaket dersom det viser seg ikke å 

oppfylle prioriteringskriteriene. Forskning på «loss aversion» og erfaringer fra andre land, viser at det  

er vanskelig å ta bort et tilbud, når pasienter først har fått tilgang til ny behandling. Avtaler om 

midlertidig finansiering må derfor være tydelige på hva som skjer dersom det senere viser seg at 

legemiddelet ikke er kostnadseffektivt, og dermed ikke lenger skal finansieres. Dette omfatter 

behandling av nye pasienter, men også hvordan pasienter som har fått legemiddelet i avtaleperioden 

skal håndteres. 

For å inngå avtale om midlertidig innføring, må følgende vurderes i konkrete saker hvor dette er 

aktuelt: 

- Legemiddelleverandør (MT-holder) må sannsynliggjøre at tilfredsstillende data som er relevante 
for en kostnad-nytte vurdering kan leveres innen en klart definert tidsperiode, for eksempel innen 
tre år. 

- Legemiddelleverandør (MT-holder) må, allerede under metodevurderingen, presentere en 
konkret plan som viser hvilke data som vil bli tilgjengelig når, samt hvordan disse er tenkt brukt i 
en kostnad-nytte vurdering. Legemiddelleverandør har dokumentasjonsplikten. 

- Legemiddelleverandør (MT-holder) må dekke kostnader og ressursbruk som er nødvendig for å 
samle inn relevante data. 

- Klinikere involveres i vurderinger av hvilke fremtidige data som vil være relevante å framskaffe. 
- Som beslutningsgrunnlag for midlertidig innføring bør Statens legemiddelverk minimum 

presentere de data som foreligger på MT-tidspunktet, samt en vurdering av den planen firma har 
levert for en framtidig kostnad-nytte vurdering.  
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- Også for tidsperioden for avtale om midlertidig innføring må det sannsynliggjøres at 
prioriteringskriteriene er oppfylt. 

- Ved en midlertidig innføring må det være mulighet for å reversere beslutningen, og fase ut 
behandlingen, det vil si ikke lenger kunne tilby tiltaket, evt. for deler av pasientgruppen, dersom 
det viser seg ikke å oppfylle prioriteringskriteriene. Avtalen må inneholde en exit-plan. 

 

Systematisk håndtering av usikkerhet i metodevurderinger og beslutninger 
De siste årene har usikkerheten i dokumentasjonen som blir innsendt til metodevurderinger vært 
økende. Den økte usikkerheten reflekteres derimot ikke i legemiddelprisene som er høye sett i forhold 
til den dokumenterte mereffekten sammenliknet med relevant behandlingspraksis. Dette er en 
internasjonal problemstilling og i  EUs «Pharmceutical strategy for Europe»1 er denne 
problemstillingen beskrevet slik: Often, new products are priced even higher, with growing uncertainty 
as to their real-life effectiveness and related overall costs. This puts the budgetary sustainability of 
health systems at risk, and reduces the possibilities for patients to have access to these medicines. 
 
Legemidler får ofte markedsføringstillatelse tidlig i utviklingsfasen og på et tynnere datagrunnlag enn 

tidligere. Dataene bygger på studier med små pasientpopulasjoner, kort oppfølgingstid, studier med 

surrogate endepunkter eller studier uten kontrollarmer (enarmede studier). Ofte kan flere av disse 

momentene være gjeldende for et nytt legemiddel som vurderes, og det kan være svært vanskelig å gi 

et troverdig estimat for mereffekten av legemiddelet i forhold til effekten av behandlingen som er 

etablert i klinisk praksis i Norge. Dette gjør at beslutninger vedrørende offentlig finansiering av 

legemidlene blir vanskeligere. 

Det kan skilles mellom usikkerhet knyttet til beregningen av kostnad per vunnet kvalitetsjustert leveår 

(QALY) og usikkerhet knyttet til beslutningen.  

Den førstnevnte dimensjonen av usikkerhet belyses kvalitativt og/eller kvantitativt i 

metodevurderingene. I dag presentere usikkerhet knyttet til beregningen av kostnad per vunnet 

kvalitetsjustert leveår (QALY), gjennom sensitivitets- og scenarioanalyser som viser hvordan endringer 

i parametre og antagelser som ligger til grunn for de helseøkonomiske analysene påvirker resultatene. 

Dette er vanlig standard for å presentere usikkerhet i helseøkonomiske analyser. I enkelte tilfeller 

vurderer Legemiddelverket dokumentasjonen av relativ effekt til å være for mangelfull til at det kan 

etableres anslag på kostnad per vunnet QALY i metodevurderingene. I disse tilfellene vil 

beslutningsusikkerheten kunne være enda større enn der hvor det presenteres resultater av en 

kostnad per QALY-analyse.  Midlertidig innføring kan være aktuelt i saker der det er ønskelig å gjøre en 

kostnad-nytte vurdering, men hvor det er særlig høy usikkerhet forbundet med beregnet kostnad per 

QALY, og hvor det i fremtiden vil være mulig å innhente data som kan redusere usikkerheten.   

Det pågår et kontinuerlig arbeid i Legemiddelverket om hvordan det er mest hensiktsmessig å vurdere, 

behandle og presentere usikkerhet knyttet til anslag på kostnad per vunnet QALY på en transparent 

og konsistent måte i metodevurderinger. Dette er viktig for å sikre likebehandling i 

metodevurderingene.  

Hvordan usikkerheten bør vektlegges i beslutningssammenheng, vurderes ikke i Legemiddelverkets 

metodevurderinger. Dette er forhold som inngår i forhandlingene som Sykehusinnkjøp HF har ansvar 

for og som Beslutningsforum tar endelig stilling til i den konkrete beslutningen. Det er viktig for 

legitimiteten til beslutningene som fattes at usikkerheten vurderes på en konsistent og systematisk 

måte i beslutninger, og også i hvilken grad usikkerheten eventuelt skal påvirke den øvre grensen for 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en 
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betalingsvilligheten. Per i dag finnes det ingen entydige svar på disse problemstillingene. Dette er 

forhold som arbeidsgruppen mener det er behov for å se nærmere på i den videre oppfølgingen av 

denne rapporten.  

Alternative prisavtaler 
Hovedprinsippet for prisavtaler i Nye metoder er «flat rabatt», det vil si en prosentvis rabatt fra en 

maksimalpris, og prisen for ett legemiddel skal gjelde for alle godkjente indikasjoner. Beslutningsforum 

besluttet i møte 22.06.20 at det unntaksvis kan inngås alternative prismodeller, og et rammeverk for 

alternative prismodeller ble innført.  Rammeverket bygger på hovedanbefalingene i OECD-rapporten 

om «performance-based managed entry agreement», og gir føringer for det videre arbeidet med 

alternative prisavtaler. Sykehusinnkjøp HF forvalter rammeverket. 

Alternative prisavtaler skal kun benyttes i de tilfeller hvor den konkrete markeds- og 

konkurransesituasjonen gjør det nødvendig. Det vurderes ikke alene som en grunn for alternativ 

prisavtale at det ikke er økonomisk gunstig for selskapene med flat rabatt. Videre er det viktig å vurdere 

hvordan avtalen kan operasjonaliseres i tilhørende metodevurdering. Alternative prisavtaler kommer 

ikke som erstatning for metodevurderingen, men som et supplement. Alle avtaler må resultere i utfall 

som er i tråd med de føringer som er gitt i prioriteringsmeldingen.  

Målet med en alternativ prisavtale er at den skal håndtere utfordringene som er knyttet til den aktuelle 

metoden/legemiddelet. Det er to hovedkategorier for avtaler; resultatbaserte og finansielle. Det er 

behov for en konkret vurdering av hvilken avtaleform som er best egnet i hvert enkelt tilfelle. I tilfeller 

med stor usikkerhet rundt mereffekt, slik som ofte er tilfelle med presisjonsmedisin vil det i mange 

tilfeller være mest hensiktsmessig med resultatbaserte avtaler, dersom det er aktuelt med en 

alternativ avtale. Utfordringen er ofte å vurdere mereffekten av legemiddelet i en helseøkonomisk 

analyse med tilstrekkelig robuste antakelser. I en resultatbasert avtale er det mulig å stille krav om at 

antagelser om effekt som lå til grunn for innføring, skal etterprøves eller revurderes på et senere 

tidspunkt.  Rammeverket definerer hvilke kriterier som må være på plass i en alternativ avtale, for å 

sikre de beste praktiske løsningene for leverandør og betaler. God datatilgjengelighet og datakvalitet 

er sentralt. Det er primært leverandør som skaffer til veie nye data, men tilleggsdata kan også leveres 

fra helsevesenet. Det bør da primært benyttes data som allerede er tilgjengelige og kan høstes 

automatisk. Dette vil medføre at helsepersonell ikke må bruke tid til ekstra registrering eller annen 

oppfølging av avtalen.  

Enten leverandørene alene eller i samarbeid med myndighetene, er ansvarlige for å innhente nye data, 

er det behov for å tenke nytt rundt prisstrukturen på nye legemidler. Tradisjonelt kommer nye 

legemidler på markedet med en høy utgangspris som over tid reduseres som følge av blant annet økt 

konkurranse i markedet. I tilfeller med stor usikkerhet rundt relativ effekt og langtidseffekter, kan en 

løsning heller være at prisen i stedet følger den dokumenterte effekten av legemiddelet. Legemidler 

kan i dag få markedsføringstillatelse tidlig i utviklingsfasen, hvor det ikke er mulig å fastslå størrelsen 

på mereffekten. En løsning kan være at prisen starter på et lavt nivå når det er størst usikkerhet om 

effekten. Dette kan ses på som et samarbeid der helseforetakene bidrar med å fremskaffe mer 

dokumentasjon i tidlig fase, mens leverandøren gjør metoden tilgjengelig til en lavere kostnad. Dersom 

ny effektdokumentasjon fra legemiddelfirma eller myndighetene etter hvert tilsier at metoden kan ha 

høyere kostnad, kan legemiddelprisen øke. En slik ordning gir insentiver til å bringe fram ny 

informasjon.  

Sterkere involvering av kliniske fageksperter i hele prosessen 
Det anbefales at involvering av kliniske fageksperter i hele prosessen styrkes. For å sikre presise 
bestillinger, eks bestillinger på aktuelle subgrupper, bør kliniske fageksperter involveres sterkere 
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allerede i starten av prosessen. Kliniske fageksperter bør videre involveres i metodevurderingen, i 
vurdering av kriterier for midlertidig innføring er innfridd, og hvilke kriterier, inklusive fastsettelse av 
relevante og målbare utfallsmål som skal legges til grunn for en revurdering og eventuell utfasing. De 
kliniske fagekspertene oppnevnes av de regionale helseforetakene.  

Brukermedvirkning 
Brukerrepresentasjon i Nye metoder er etablert på systemnivå gjennom èn brukerrepresentant i 

Bestillerforum og èn i Beslutningsforum. Brukermedvirkning skal ivareta alle pasientgrupper, også de 

pasientgruppene som ikke får behandling. Denne interessekonflikten kan lett oppstå ved 

brukermedvirkning i enkeltsaker. For å sikre likeverdig behandling av alle pasientgrupper, mener 

arbeidsgruppen at prosessene med midlertidig innføring ikke skal ha særskilt brukermedvirkning, men 

følge de vanlige prosedyrene for brukermedvirkning i Nye metoder. 

Bruk av helsedata (Real World Data)    
Kunnskapsgenering kan skje ved å benytte «Real World Data» (RWD), enten ved at RWD leveres fra 

legemiddelleverandøren eller ved bruk av registerdata fra Norge.  

Det er noen begrensninger ved bruk av registerdata for å anslå effektforskjeller mellom 

behandlingsarmer/-metoder. Ytterlige registerdata kan som regel ikke løse usikkerhet rundt 

effektstørrelsen, enten fordi effekten i registrene ikke sammenliknes med en kontroll, eller fordi 

sammenlikningen med en kontroll er uten randomisering, slik at det er spørsmål om de to 

behandlingsarmene er sammenliknbare. Det vil også være risiko for systemiske skeivheter i 

pasientgrunnlaget, og det kan være utfordrende å finne valide surrogatendepunkter. 

Data fra registre vil derfor ikke ta bort usikkerheten i beslutningen, men i større grad enn i dag gjøre 
det mulig å etterprøve antagelser som lå til grunn for beslutningen. Ettersom beslutninger i 
Beslutningsforum gjelder alle aktuelle pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten, bør 
beslutninger som innebærer å etterprøve antagelser basere seg på helsedata som omfatter alle 
helseforetak, og som hovedregel være data som allerede hentes inn.   

I Norge har vi gode helseregistre/kvalitetsregistre og helsedata, men effekt- og utfallsmål som er 

nødvendig for en revurdering, registreres ikke systematisk i registrene. I utredningen er bruk av 

Kreftregistret og aktuelle registre innen sjeldenfeltet vurdert, ettersom det er disse områdene hvor 

presisjonsmedisin er mest aktuelt foreløpig.  

Kreftregisteret har god, nærmest komplett informasjon om kirurgi og strålebehandling, mens 
informasjon om medikamentell kreftbehandling har vært mangelfull. INSPIRE-prosjektet har bidratt til 
at Kreftregisteret nå fanger opp og gjør data om medikamentell kreftbehandling tilgjengelig i Norge. 
Det er gjennomført en kartlegging for å undersøke hvilke muligheter INSPIRE gir for oppfølging av 
medikamentell kreftbehandling som et ledd i å innhente nødvendige data som grunnlag for en 
revurdering. Det foreløpige arbeidet viser at de er mulig å benytte legemiddeldata fra Kreftregisteret, 
men at muligheten må vurderes i hvert enkelt tilfelle, blant annet fordi oppfølgingsdata om ulike 
kreftformer varierer i Kreftregisteret. For eksempel foreligger det lite oppfølgingsdata etter 
diagnosetidspunktet for kreftformer uten kvalitetsregister. 
Det anbefales at det gjøres et større arbeid for å fastsette hvordan prosessene og samarbeidet med 

Kreftregisteret bør utvikles.  

Flere kvalitetsregistre er opprettet for sjeldne diagnoser og diagnosegrupper, og ytterligere 
kvalitetsregistre er under utvikling. Felles for registrene er at det er behov for en betydelig 
videreutvikling for at registrene skal kunne brukes til klinisk oppfølging ved midlertidig innføring. 
Registrene mangler blant annet systematisk registrering av legemiddelbehandling og effektmål.  
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Norsk Pasientregister (NPR) inneholder ikke alle data som er nødvendig for oppfølging av behandling 
som grunnlag for en revurdering. Men NPR  kan benyttes som er et supplement for å monitorere bruk 
av spesialisthelsetjenester knyttet til behandlingsforløp, start og stopp av en aktuell behandling, samt 
forekomst av komplikasjoner og død. NPR-data kan også benyttes til kostnadsberegninger.   
 
Pasientrapporterte data er opplysninger som pasienten selv rapporterer om sin opplevelse av helse og 
sykdom, og hvor fornøyd pasienten er med behandling og møte med helsetjenesten. 
Pasientrapporterte utfallsmål (PROM) er diskutert som en del av utfallsmålene ved midlertidig 
innføring. Registrering av PROM er relativt nytt, men vil etterhvert inkluderes som en del av 
kvalitetsregistrene. Hvordan disse dataene eventuelt skal benyttes i revurderingsprosess, må 
diskuteres etter hvert som data blir tilgjengelig. 
 
Fremtidige pasientjournaler bør bygges slik at det er mulig å fange data automatisk til kliniske studier 

og helseregistre. Dette vil sørge for bedre kompletthet og dekningsgrad, samt forbedret datakvalitet, 

og kan forbedre muligheten for oppfølging ved midlertidig innføring av legemidler i Nye metoder.  

I tilfeller der behandlingsmetodene ikke har tilstrekkelig dokumentasjon til å bli innført, heller ikke 

midlertidig, kan det være et alternativ å tilby pasienter behandlingen som utprøvende behandling, 

fortrinnsvis gjennom kliniske studier. 

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 
Generering av dokumentasjon kan også skje gjennom forskning, observasjonsstudier og kliniske 

studier. I tilfeller der det blir gjort en beslutning om midlertidig innføring, vil kliniske prospektive 

observasjonsstudier kunne være viktige for generering av nye data som grunnlag for revurdering. I 

tilfeller der behandlingsmetodene ikke har tilstrekkelig dokumentasjon til å bli innført, heller ikke 

midlertidig, kan Beslutningsforum si nei til innføring, og samtidig peke på evt. pågående kliniske studier 

som kan være aktuelle for pasienten. Det er nødvendig for Nye metoder å ha oversikt over pågående, 

aktuelle kliniske studier.  

Regjeringen vedtok i januar 2021 Nasjonal handlingsplan for kliniske studier. Visjonen er at klinisk 

forskning skal være en integrert del av all klinisk praksis og pasientbehandling. Samhandling mellom 

Nye metoder og Handlingsplanen for kliniske utprøvinger er diskutert, og som en del av 

videreutviklingen av Nye metoder til å kunne håndteres presisjonsmedisin bedre, er det nødvendig 

med samhandling mellom Nye metoder og de regionale helseforetakene om den nasjonale 

handlingsplanen for kliniske utprøvinger. Dette foreslås operasjonalisert gjennom de regionale 

helseforetakenes strategigruppe for forskning. 

Administrativ oppfølging 

Ved midlertidig innføring er det behov for et administrativt verktøy for blant annet å ha oversikter over 

beslutninger som er tatt om midlertidig innføring og når metoder skal revurderes. Det pågår et 

utviklingsarbeid for å etablere et administrativt verktøy i Nye metoder som også må ivareta behovet 

ved midlertidig innføring. 

 

Nordisk og europeisk samarbeid 
Det pågår mange europeiske initiativ og samarbeidsprosjekter som Norge deltar aktivt i både når det 
gjelder samarbeid om metodevurderinger og helseøkonomi, samt bruk ar real world data. Den nye 
strategien «EU pharmaceutical strategy for Europe» viser også til behovet for å styrke eksisterende og 
potensielle nye samarbeidsrelasjoner på tvers av land.  I denne utredningen pekes det på at det bør 
vurderes om det er hensiktsmessig og av interesse å etablere et nordisk samarbeid for 
helseøkonomiske vurderinger og prisforhandlinger av legemidler hvor midlertidig innføring er aktuelt. 
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I rapporten vises det til utredningen som er gjort av TLV i Sverige og arbeid som er gjort i NICE knyttet 
til midlertidig innføring og revurdering. 
 

Implementering og oppfølging av tiltakene 
De regionale helseforetakene er eiere av Nye metoder og vil dermed være ansvarlige for å 
implementer de foreslåtte tiltakene. Det pågår kontinuerlig forbedring i Nye metoder og 
implementeringen bygger i stor grad på prosesser som allerede er i gang, dette gjelder spesielt for 
metodevurderinger, hvordan håndtere usikkerhet og bruk av alternative prisavtaler.  
Hovedtiltakene for å legge til rette for midlertidig innføring, revurdering og utfasing som det pekes på 

i utredningen er: 

1. Aktørene i Nye metoder må i fellesskap operasjonaliser kriteriene og fastsette prosess for 

midlertidig innføring, inklusive hvordan usikkerhet skal håndteres i beslutningene og bruk av 

alternative prisavtaler. Kliniske eksperter må involveres i dette arbeidet. Arbeidsgruppen bes 

arbeide videre med dette. 

2. Det må vurderes hvordan helseregistre og kvalitetsregistrene kan utvikles slik at de kan benyttes 
til spesifikk oppfølging ved midlertidig innføring og revurdering.  

3. Nødvendig samhandling rundt oppfølging av «Handlingsplan for kliniske studier» skjer via dialog 

med de regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning. Det er naturlig at ivaretakelse av 

Nye metoders behov for samarbeid gis som oppdrag til de regionale helseforetakenes 

strategigruppe for forskning. Dette inkluderer også å sikre dialog og samarbeid med aktuelle 

kliniske studier, inklusive IMPRESS. 

4. Det er mange pågående prosesser for nordisk og europeisk samarbeid. Det bør vurderes om det 

er hensiktsmessig og av interesse å etablere et nordisk samarbeid for helseøkonomiske 

vurderinger og prisforhandlinger av legemidler hvor midlertidig innføring er aktuelt. 
 


