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Legemiddelverkets saksnummer: 17/08011  

 

Kommentarer til nye retningslinjer for hurtig metodevurdering 

 
Generelle kommentarer: 

Særegne norske krav 

De nye retningslinjene innebærer at helseøkonomiske analyser som utføres for det norske markedet 
vil skille seg fra analyser utført for andre markeder. Det er vanskelig å forutsi konsekvensene for 
tilgang til nye behandlinger for norske pasienter. Konsekvensene vil avhenge av Legemiddelverkets 
praktisering av nye retningslinjer og hvordan beslutningstakere tolker og bruker resultatene.  

Behov for å spesifisere en hovedanalyse og ønskede variasjoner rundt denne 

Retningslinjene bør skissere en hovedanalyse/standardanalyse for å bidra til sammenlignbarhet og 
kvalitet på tvers av analyser. Det bør være tydelig hvilke analyser som er ønskelige og hvilke som 
kreves med tanke på scenarioanalyser. En tabell med beskrivelse av en hovedanalyse med referanser 
til relevante deler av retningslinjene var inkludert i 2012-utgaven av retningslinjene.  

Små pasientgrupper / sjeldne tilstander 

I prioriteringsmeldingen og stortingsbehandlingen av denne ble det gitt signaler om lavere 
dokumentasjonskrav for små pasientgrupper. Vi kan ikke se at dette har blitt fulgt opp med konkret 
veiledning fra Legemiddelverket. Å stille samme høye dokumentasjonskrav for små pasientgrupper 
kan i verste fall føre til at norske pasienter med sjeldne diagnoser får forsinket tilgang til innovative 
medisiner. Mindre omfattende krav til små pasientgrupper kan for eksempel omfatte forenklede 
kostnadseffektivitetsberegninger og mindre omfattende krav til dokumentasjon av relativ effekt.  

Spesifikke kommentarer som følger kapittelinndelingen i høringssvaret: 

1. Generelt om innsending av dokumentasjon 

Vi anbefaler at templatet og retningslinjene oversettes til engelsk. 

2. Beskrivelse av problemstilling 

Legemiddelverket anbefaler dialog når firma ønsker å avgrense analysen kun til en sub-gruppe 
innenfor en angitt indikasjon. Vi foreslår at det på generelt grunnlag anbefales at produsent og 
Legemiddelverket har dialog om hvilke subgrupper som eventuelt kan være relevante innenfor en 
indikasjon, men uten at det nødvendigvis medfører å utelate deler av den indikasjonen 
markedsføringstillatelsen omfatter.  

Hva menes med «hele indikasjonen». Er det markedsføringstillatelsen som definerer indikasjonen 
eller er det bestillingen en metodevurdering angitt fra Bestillerforum? Bestillerforum kan begrense 
analysen til en populasjon som er smalere enn markedstillatelsen. 

Forslag til tekst:  

Firma og Statens Legemiddelverk bør ha dialog om eventuelle subgrupper av indikasjonen slik 
den er definert i markedsføringstillatelsen og/eller metodevurderingen, inkludert hvordan 
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subgruppene skal inngå i metodevurderingen. Dersom metodevurderingen skal dekke deler av 
indikasjonen, må dette begrunnes. 

3. Beskrivelse av legemidlet og bruksområdet 

3.3 Pasientpopulasjon og legemidlets plass i behandlingen i norsk klinisk praksis 

Behandlingsrespons, effekt og sikkerhet er de sentrale hensynene ved pasientseleksjon, ikke 
kostnadseffektivitet. I den grad seleksjonen skjer ved bruk av diagnostiske tester eller andre metoder 
er det naturlig å beskrive disse kort.  

Forslag til ny tekst:  

Er det subgrupper av målgruppen der legemidlet antas å gi forskjellig respons, effekt og 
sikkerhet enn for hele målgruppen? Vis til relevante data og presiser om disse subgruppene 
var predefinert i kliniske studier. Beskriv kort relevante diagnostiske tester og metoder som 
brukes for pasientseleksjon.  

3.4.2 Flere sammenligningsalternativer 

Enkelte randomiserte kontrollerte studier kan ha en “investigators choice” kontroll-arm og er således 
ikke rendyrkede slik det kan forstås i utkastet til retningslinjer. Å redusere analysen til 
enkeltintervensjoner i en slik studie innebærer en avveining av merverdien av avgrensning mot 
redusert styrke i resultatene. Slike avveininger bør inngå når det tas stilling til hvor rendyrkede 
alternativene skal være.  

4. Litteratursøk og utvelgelse av relevant dokumentasjon 

Kravene til systematiske litteratursøk er basert på en gullstandard som vil være umulig å oppfylle for 
alle de parametere som skal inngå i den helseøkonomiske modellen. I verste fall kan kravene, dersom 
de er absolutte, medføre betydelige merkostnader og forsinkelser i innsendingen av dokumentasjon.  

I noen tilfeller vil det allerede være publisert relevante systematiske søk som kan overføres til den 
aktuelle metodevurderingen, enten det er for effektdata, helsetilstandsverdier eller annet. Krav til å 
utføre egne søk bør i slike tilfeller falle bort så lenge resultatene er overførbare.  

Generelt øker viktigheten av systematiske litteratursøk med hvor sentral denne dokumentasjonen er 
for resultatene av metodevurderingen. Dette vil særlig gjelde i tilfeller hvor den helseøkonomiske 
modellen er bygget på indirekte sammenligninger eller for metodevurderinger som er basert på 
enarmede kliniske forsøk.  

Systematiske søk etter livskvalitetsverdier skiller seg fra systematiske søk etter effekt/sikkerhetsdata 
på flere områder, og det finnes egne databaser for helsetilstandsverdier (1).  

5. Dokumentasjon av klinisk effekt og sikkerhet  

Det virker urimelig at det skal fremstilles et systematisk søk etter effektdata på intervensjonen som 
er gjenstand for hurtig metodevurdering. Vi foreslår at firma etter dagens praksis gir en oversikt over 
egne pågående og avsluttende studier som er relevante for den aktuelle metodevurderingen.  

6. Dokumentasjon av relativ effekt (inkludert appendix 1) 

Siden dette er et felt med metodeutvikling foreslår vi at retningslinjene åpner for bruk av oppdaterte 
versjoner av refererte metodedokumenter (for eksempel NICE DSU technical support documents). 
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6.1.6 Bruk av Real World Data (RWD)  

Det ville være en fordel om Legemiddelverket utdyper og eksemplifiserer bruk av Real World Data 
(RWD) for å understøtte kunnskap om overlevelse i norsk klinisk praksis.  

7. Dokumentasjon av helserelatert livskvalitet (inkludert appendix 3) 

7.6 Virkning på pårørendes helserelaterte livskvalitet.  

Retningslinjene spesifiserer ikke hvordan virkningen på pårørendes helserelaterte livskvalitet skal 
inngå i de helseøkonomiske analysene.  

Det er nødvendig med mer forskning på måling av helseeffekter av tiltak på pårørende og hvordan 
slike effekter skal implementeres i analysene (2-9). 

Inklusjon av helseeffekter på pårørende i kostnadseffektivitetsbrøken kan være en kilde til 
dobbelttelling. Jacobsson og kolleger viste at såkalte omsorgseksternaliteter var relatert til 
sykdommens alvorlighetsgrad (Jacobsson, Carstensen et al. 2005). I henhold til verdigrunnlaget for 
prioritering er alvorlighetsgrad allerede et sentralt prioriteringshensyn som avveies mot 
kostnadseffektivitet. 

En beslutningstaker kan legge vekt på pårørendeaspektet i en prioriteringsbeslutning uten at slike 
virkninger nødvendigvis er bakt inn i en kostnadseffektivitetsbrøk.  

Forslag til tekst: 

Dersom et tiltak påvirker de pårørendes helserelaterte livskvalitet og/eller levetid, kan det 
gjøres rede for slike effekter ved å vise til relevant dokumentasjon. Effektene kan tallfestes i 
form av gode leveår (QALYs) for å inngå i kostnadseffektivitetsbrøken. Resultatene av 
analysene må da presenteres med og uten inklusjon av de pårørendes livskvalitet.  

8. Effekt-, bivirknings- og livskvalitetsdata som benyttes som input til modellen 

Ingen kommentarer. 

9. Helseøkonomiske analyser 

9.3.1 Forbruk av varer og tjenester  

Bristol-Myers Squibb mener at det ikke finnes noen tungtveiende hensyn for at analysene skal sendes 
inn med en rabattert og konfidensiell pris fra firma. Tvert imot er det mange hensyn som taler mot 
en slik praksis. Den helseøkonomiske modellen bør imidlertid alltid utformes slik at det er enkelt å 
oppdatere priser og legge inn rabatter.  

- Å sende inn analyser med rabatterte priser øker risikoen for at den rabatterte prisen fanges 
opp av utenforstående.  

- Firmaet har kun kjennskap til egne rabatterte priser. Rabatterte priser til konkurrerende 
produkter som inngår i analysen er ukjente for firmaet. 

- Prisene kan endre seg som følge av prisforhandlinger og anbud, etter at dokumentasjonen er 
innsendt. Legemiddelverket vil alltid bruke en del tid på å etablere en ny analyse basert på 
egne faglige vurderinger, og kjennskap til den rabatterte prisen er uvesentlig for disse 
vurderingene. 

- Det er Sykehusinnkjøp og ikke Legemiddelverket som er parten i eventuelle 
prisforhandlinger.  Legemiddelverket kan få informasjon om alle rabatterte priser fra 
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Sykehusinnkjøp når det skal tas stilling til spørsmålet om kostnadseffektivitet i en 
avslutningsfase av arbeidet.  

Forslag til ny tekst: 

For legemiddelkostnader skal det gjøres analyser med legemidlenes listepris (maks AUP) uten 
merverdiavgift. I tillegg skal det presenteres en pris/ICER kurve med prosentvis rabatt fra 
makspris. Det skal være mulig å endre legemiddelprisene i modellen slik at Legemiddelverket 
kan gjøre egne analyser med rabatterte priser, jf. kap 10 om krav til modellen.  

10. Modellering 

Målrettet behandling bidrar til at riktig behandling blir gitt til riktig pasient. Pasientseleksjon 
innebærer samtidig enkelte utfordringer som ikke er omtalt i retningslinjene (10, 11). Hva er 
sensitiviteten og spesifisiteten ved den diagnostiske testen og hva er konsekvensene av å bli 
klassifisert feil? I en tid med økt grad av persontilpasset medisin ville det være en fordel om 
retningslinjene skisserer noen overordnede prinsipper for hva beslutningsmodellen bør fange opp.  

11. Beregning av alvorlighetsgrad (inkludert appendiks 4 Alvorlighetsberegninger) 

Vi anbefaler at det tas stilling til usikkerheten i anslagene av alvorlighetsgrad. Siden alder er en så 
avgjørende input i beregningene av alvorlighetsgrad, bør alvorlighetsgraden presenteres for ulike 
aldre, gjerne i form av en figur med absolutt prognosetap som funksjon av alder. Det er ikke alltid 
gjennomsnittsalderen er representativ for gruppen, for eksempel i tilfeller hvor aldersfordelingen er 
bimodal.  

12. Usikkerhet 

Kapittel 12 om usikkerhet bør utvides til å gi veiledning om håndtering av samlet usikkerhet i 
beregningene, jf kommentar til kap 11 og appendiks 4. 

Forslag til ny tekst: 

Usikkerheten i alvorlighetsgraden bør omtales i tillegg til usikkerheten i kostnadseffektivitet, 
slik at beslutningstakere kan avveie ulike hensyn i en helhetlig vurdering.  

Appendiks 2 Bruk av forløpsdata i helseøkonomiske analyser 

Bristol-Myers Squibb mener det vil være mer transparent overfor beslutningstakere om det ble åpnet 
for å vekte ulike parametriske funksjoner fremfor å måtte velge enkeltmodeller. Det er sjelden en 
enkelt modell fanger opp alle mulige utfall.   

Forslag til ny tekst: 

Analysene bør presenteres for de mest sannsynlige parametriske funksjonene basert på 
studiedata, eksterne datakilder og klinisk skjønn. I tilfeller hvor to eller flere modeller anses 
som mulige, kan flere mulige modeller presenteres og sannsynligheten for ulike modeller 
vektes.  
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