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Innspill til «Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler» 

Vi viser til Høringsbrev vedrerørende nye retningslinjer (sak 17/08011). Forskningsgruppen i 

økonomisk evaluering ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo har 

diskutert og gjort oss noen betraktninger knyttet til de nye retningslinjene. Gruppen består av mange 

forskere med ulik kompetanse som har bidratt med innspill innen sine spesialområder.   

Forslaget til nye retningslinjer omfatter en bredt felt innen økonomisk evaluering og vurdering av 

klinisk effekt. Dette er et omfattende og viktig arbeid, hvor mye skal inkluderes og forklares grundig. 

Vi syns Legemiddelverket har gjort et godt arbeid vi har tatt utgangspunkt i for våre innspill. Vi håper 

innspillene kan være til nytte i det videre arbeidet med retningslinjene. 

Vi er spesielt opptatt av: 

- Presisering av perspektiv 

- Mer detaljert beskrivelse av kostnader 

- Beskrivelse av maler/analyser 

o Usikkerhet 

o Heterogenitet 

o Value of perfect information 

- Måling av effekt 

Vi bidrar gjerne i diskusjonen fremover hvis det er ønskelig at vi utdyper noen av punktene våre. 

 

Med hilsen  

 

Eline Aas 

På vegn av Forskningsgruppen for økonomisk evaluering ved Avdeling for helseledelse og 

helseøkonomi, Universitetet i Oslo 



Innspill til nye retningslinjer 
Etter å ha lest retningslinjene grundig, har vi valgt å fokusere på de delene som vedrører metoder og 

input til kost-effektanalyser. Vi har organisert våre innspill flere punkter, slik som perspektiv, 

kostnader, analyser og maler QALYs, og andre komponenter. 

1. Perspektiv 
Det skal i følge retningslinjene benyttes et "utvidet helsetjenesteperspektiv". Dette er i tråd med 

HDirs 2012 veileder der de kaller det samfunnsperspektiv, men i realiteten beskriver et begrenset 

samfunnsperspektiv. En slik definisjon er også i tråd med prioriteringsmeldingen, der det anbefales at 

transport/tidsbruk inkluderes, men at produksjonskostnader ikke inkluderes. Det er uklart hva som 

inngår i de ulike perspektivene, og vi forslår derfor at retningslinjene starter med en presisering av 

analytisk perspektiv, og tydelig definerer ulike perspektiv og hvilket som legges til grunn: 

- Helsetjenesteperspektiv. I litteraturen skilles det mellom health care payer og 

helsetjenesteperspektiv, da dette i de fleste land medfører større forskjeller enn i Norge der 

de fleste kostnadene er finansiert av det offentlige. 

- Utvidet helsetjenesteperspektiv eller i stedet et begrenset samfunnsperspektiv (transport) 

- Samfunnsperspektiv (inkl. produksjonskostnader) 

Nedenfor viser vi til «inventory list», dette er en fin måte å unngå uklarheter. 

 

 

2. Kostnader  
I de nye retningslinjene skal det brukes et «utvidet helsetjenesteperspektiv» i analysene som sendes 

inn til Legemiddelverket, noe som er i tråd med Priorteringsmeldingen, men som kommentert over, 

bør perspektiv spesifiseres. Det er i retningslinjene et par faktorer som strider mot 

helsetjenesteperspektivet, som vi anbefaler at dere tar ut.  

1. Transportkostnader skal inkluderes når det er godt dokumentert, også for pårørende (s.24). 

Dette er kun i tråd med helsetjenesteperspektivet (kun utvidet helsetjenesteperspektiv) hvis 

det er reiser som dekkes over de regionale helseforetakene. Dette bør klargjøres. Det er ikke 

spesifisert hvordan kostnaden skal estimeres. 

2. Tidsbruk for pasienter skal også inkluderes (både pasient og pårørende). Dette er heller ikke i 

tråd med helsetjenesteperspektivet (utvidet helsetjenesteperspektiv), noe som tydeliggjøres 

da kostnaden skal estimeres til lønn etter skatt.   

3. Merverdiavgift skal ikke med i helsetjenesteperspektivet i kost-effekt, men i 

budsjettkonsekvensanalysen. I et samfunnsperspektiv skal ikke merverdiavgift med, men 

dette er vel ikke det samme når vi ser på helsetjenesteperspektivet.  

I retningslinjene legges det til grunn at ikke-relaterte helsetjenestekostnader ikke skal inkluderes.  

Dette er ikke konsistent med et helsetjenesteperspektiv. I praksis kan det være vanskelig å skille 

mellom hva som er relatert og ikke-relaterte helsetjenester, både fordi en sykdom/ hendelse kan øke 

forekomsten av andre sykdommer, men også fordi diagnosen ikke alltid er korrekt oppgitt i kodingen 

av tjenester ved bruk av registerdata. I primærhelsetjenesten er for eksempel ikke ICD-10-koder 



benyttet. Ved alle helsetjenester, men særlig for å fange opp ikke-relaterte helsetjenester, kan 

informasjon fra registre, som NPR, KUHR, IPLOS og andre, være nyttig.  

Når det er nevnt, mener vi det er uheldig at det ikke legges til grunn et samfunnsperspektiv i 

analysene, da dette kan være avgjørende for flere grupper. I dette perspektivet ville kostnadene 

under punkt 1 og 2, ikke-relaterte helsetjenester samt produksjonstap og konsekvenser for andre 

sektorer også være inkludert. Vi mener retningslinjene burde omfattet både et helsetjeneste- og 

samfunnsperspektiv (selv om vi er klar over at dette ikke er i tråd med Prioriteringsmeldingen). 

Resultat kan da presenteres separat i helsetjenesteperspektivet og i samfunnsperspektivet.  

 

3. Maler og analyser 
Vi mener at Legemiddelverket bør tydeliggjøre hva de mener med helsetjeneste/ 

samfunnsperspektivet ved å lage en liste over relevante kostnadskomponenter som kan være 

relevante å inkludere, slik som:  

- Diagnostikk 

- Legemiddelkostnad, samt administrasjon av legemiddelet, tester og oppfølging 

- Bruk av tjenester i primærhelsetjenesten, besøk hos fastlege, omfang av hjemmetjenester, 

hjemmesykepleie, døgn på sykehjem, rehabilitering (ergoterapi, fysioterapi) 

- Spesialisthelsetjenesten: innleggelser, dagbehandling, polikliniske konsultasjoner. 

- Bruk av spesialister utenfor sykehus 

- Oppfølgende medikamentell behandling 

Gjennom å inkludere en liste, kan de enkelte firmaene indikere hvilke av tjenestene i listen de har 

inkludert i analysen, og begrunne hvorfor de har valgt å se bort fra andre tjenester.  

Vi foreslår også at retningslinjene skal stille sterkere krav til dokumentering av kostnader på samme 

måte som for effekt. 

Det er viktig at kostnadene som er inkludert, er rapportert på en transparent måte, det vil si at type 

kostnad, enhet for måling, enhetskostnad og kilder for estimatene er rapportert. Her bør de enkelte 

firma også tydelig vise hvilke antagelser om usikkerhet som er brukt, da en overvurdering av 

usikkerhet kan være like uheldig som en undervurdering.  

Det rettes et fokus på heterogenitet (sub gruppe-analyser) i effektdelen. Dette bør også poengteres i 

avsnittene for kostnader. Hvis det er aktuelt å inkludere heterogenitet, bør dette også inkluderes i 

hvordan man forholder seg til kostnader.  

Vi foreslår at legemiddelverket benytter seg av sjekklister for hva som er inkludert i analysene. I 

second panel (Newmann et al 2017, JAMA PAPER) er det utarbeidet en «Impact Inventory List» som 

man kan tenke seg videreutviklet for retningslinjene til legemiddelverket. Det er også mange gode 

sjekklister via ISPOR-SMDM sine hjemmesider, se.: https://www.ispor.org/workpaper/Modeling-

Good-Research-Practices-Overview.asp . 

https://www.ispor.org/workpaper/Modeling-Good-Research-Practices-Overview.asp
https://www.ispor.org/workpaper/Modeling-Good-Research-Practices-Overview.asp


 

Impact Inventory List fra Second panel: Newman et al 2017 

Vi ønsker også at retningslinjene skal gi klarere råd om hvordan enhetskostnader skal estimeres. Det 

kan være mange tilfeller hvor DRG ikke er relevant å bruke, da man kan se på legemidler i et 

behandlingsforløp på sykehus.  

De enhetskostnader som fremgår av Helsedirektoratets DRG-prisliste fanger ikke opp mer enn 60-70% 

av sykehusenes totale kostnader. Kostnader i forbindelse med forskning, undervisning og ikke minst 

pensjoner (en type lønnskostnader) fanges ikke opp. 

Forslaget til beregning av kostnader for almenlegetjenester, private spesialisttjenester samt 

polikliniske laboratorie- og røntgentjenester er ikke i samsvar med de finansieringsmodeller son 

gjelder for tjenestene. Disse avsnitt bør revideres grunnleggende og bringes i samsvar med 

Helsedirektoratets egne kostnadsmodeller.   

 



Usikkerhet 
Det må i retningslinjene legges mer vekt på dokumentasjon av de ulike parameterne som benyttes i 

analysen. For eksempel må det være et krav om rapportering av usikkerheten er dokumentert og lagt 

ved rapportene. Det må også vises til hvilke fordelinger som brukes på hvilke parametere. Her bør 

det henvises til relevante kilder som kan benyttes, slik som Briggs et al.  

I de nye retningslinjene skal også strukturell usikkerhet inkluderes. Dette må spesifiseres, da dette 

kan medføre mye arbeid. Strukturelle endringer som endret sykluslende og inkludere/fjerne 

helsetilstander, kan være eksempler på dette.  Legemiddelverket bør vurdere om dette er viktig eller 

om man heller skal fokusere på parameterusikkerheten. Vi mener det i første omgang er viktig med 

parameterusikkerheten og at andre forhold med modellene kan inkluderes i en diskusjon.  

Vi foreslår at det utarbeides en mal for hva som skal rapporteres for de ulike parametrene . Dette 

kan for eksempel være gitt ved:  

Expected value of perfect information 
Med utgangspunkt i usikkerhetsanalysene bør retningslinjene inkludere value of information. I et 

beslutningsperspektiv er det viktig å vurdere om det kan være «value for money” å innhente mer 

informasjon om effektmål, kostnader eller QALYs. 

Vi forslår at alle rapporter inkluderer CEAC for ulike priser av legemiddelet og at EVPI estimeres for 

hver analyse. Det bør også vurderes om det skal sendes ved EVPPI av undergruppene 

- QALYs 

- Relativ risiko (effektestimatet) 

- Kostnadsgrupper 

 



Probabilities Value Probabilistic Deterministic 
Standar
d error Distribution 

Random 
draw Alpha Beta 

LN 
mean 

LN 
S.E. Description   

 
                            

pPrev 0,22 0,230 0,22   Beta   220 780     Prevalence of sleep apnea in the general population 

                            

pSens 0,84 0,799 0,84   Beta   42 8     Sensitivity of screening test     

pSpec 0,56 0,605 0,56   Beta   28 22     Specificity of screening test     

                            

pSurg_TP 0,30 0,301 0,30   Dirichlet 33,7 30 70     Probability of surgery after correct diagnosis with sleep apnea 

pCPAP_TP 0,60 0,620 0,60   Dirichlet 69,5 60 40     Probability of CPAP treatment after correct diagnosis with sleep apnea 

pNo_treat_TP 0,10 0,079 0,10   Dirichlet 8,9 10 90     Probability of no treatment after correct diagnosis with sleep apnea 

                            
Quality of life 
weights  Value Probabilistic Deterministic 

Standar
d error Distribution 

Random 
draw Alpha Beta 

LN 
mean 

LN 
S.E. Description     

                            

qNo_treat_SA 0,60 0,58 0,60   Beta   120 80     Quality of life for patients with untreated sleep apnea 

qSurg_SA 0,84 0,82 0,84   Beta   168 32     Quality of life for patients with sleep apnea treated after surgery 

qCPAP_SA 0,81 0,82 0,81   Beta   162 38     Quality of life for patients with sleep apnea treated with CPAP 

                            

qNo_treat_NoSA 0,90 0,90 0,90   Beta   180 20     Quality of life for individuals without sleep apnea, untreated 

qTreat_NoSA 0,89 0,91 0,89   Beta   178 22     Quality of life for individuals without sleep apnea, unnecessarily treated 

                            

Costs  Value Probabilistic Deterministic 
Standar
d error Distribution 

Random 
draw Alpha Beta 

LN 
mean 

LN 
S.E. Description     

                            

cScreen  £              30   £               10   £               30  50 Gamma   0 83     Cost of screening test     

cSurg  £         6 000   £           8 265   £          6 000  3400 Gamma   3 1927     Cost of surgery     

cCPAP  £         2 100   £           2 067   £          2 100  1000 Gamma   4 476     Cost of CPAP treatment     

                            

                            

 

Kilder kan legges som en kolonne til 

høyre etter forklaringer.  



Heterogenitet/subgruppe analyser 
I den kliniske delen av retningslinjene belyses heterogenitet, se s 13. Heterogenitet bør bli bedre 

forklart og implementert i de nye retningslinjene. Slik Retningslinjene nå er utformet, er 

heterogenitet knyttet til behandlingseffekter. Generelt kan heterogenitet påvirke modellering av 

kost-effekt på flere områder: 

 Behandlings effekts 

 Risiko for sykdom, død og hendelser  

 Helserelatert livskvalitet 

 Ressursbruk (kostnader) 
 
Retningslinjer bør være tydelig på  

 Hva som skal legges til grunn for at det er heterogenitet i en parameter (dokumentert 
argumentasjon)  

 Hvordan heterogenitet skal inkluderes i modellene  

 Hvordan heterogenitet (sub-grupper) skal rapporteres til beslutningstaker 
 
Retningslinjer bør også tilby veiledning om hva slags heterogenitet som kan være relevant. Her kan 
dere relatere til Grutters et al (), som deler opp kilder til heterogenitet i 3 hovedkategorier 

 Demografi (alder, kjønn, inntekt)  

 Preferanser (ulik risikoadferd etc) 

 Klinisk egenskaper (genetikk, alvorlighet ved sykdommen) 
 
Retningslinjene bør også inkludere en vurdering av hvilke kategorier som er kan forsvares å være et 
beslutningskriterium. Kjønn og alder brukes, mens de mest vanlige er kliniske egenskaper ved en 
sykdom.  
 
Dette er særlig relevant for Legemiddelverket, da det er en vekst i legemidler som faller inn i den 
siste kategorien (persontilpasset behandling og genetikk). Det er økende bevis for at preferanser og 
holdning kan påvirke kost-effekt, da særlig rettet mot etterlevelse av behandling (compliance) , neo 
som vil påvirke det kliniske utfallet.   
 
Analyser av heterogenitet kan for eksempel inkludere overlevelsesanalyser, hvor heterogenitet 

inngår som forklaringsvariabler i estimeringen av hasarden. Videre kan også  meta-regresjoner 

brukes til å avgjøre om det er betydelige forskjeller mellom grupper og beregne odds-ratioer, se 

Briggs og Kanadiske retningslinjer . 

Vi forslår at rammeverket til Coyle et al () benyttes i beslutninger om hvorvidt det skal besluttes på 

bakgrunn av heterogenitet/sub-grupper. Coyle et al () bruker «limited-use criteria» i en stratifisert 

analyse (SA) til å estimere kostnadseffektivitet for spesifiserte sub-grupper. Basert på de ulike 

analysene på sub-grupper, kan man estimere om det er en gevinst for samfunnet å tilby et nytt 

legemiddel for noen sub-grupper i stede for til alle («net monetary benefit» of stratification). 

Andre kommentarer 
Vi forslår at retningslinjene inkluderer en klargjøring av når half-cycle correction skal benyttes og når 

slik justering ikke er nødvendig.  

 



4. QALYs 
Det er vanligvis teknisk nokså enkelt å gå fra en EQ5D-tariff (for eksempel UK) til en annen (for 

eksempel svensk). Legemiddelverket bør derfor pålegge seg selv og andre å bruke en tariff for alle 

formål med mindre særskilte forhold aler for noe annet.   

Det anbefales å bruke QALYs in analysene. Dette mener vi er bra, og at sykdomspesifikke mål også 

skal rapporteres når slike finnes. Det anbefales å bruke den engelske tariffen inntil det finnes en 

norsk. Det bør presiseres at tariffen for 5 nivå bør brukes når den er klar.  

Det legges opp til at «mapping» kan brukes til å predikere QALYs, og at QALY-vektene skal 

aldersjusteres i henhold til en svensk studie.  

Vi er usikre på om det er godt nok dokumentert konsekvensene av en slik multiplikativ justering. 

Studien det henvises til, brukes ikke direkte i rapporten, i tillegg gjøres det noen justeringer i 

artikkelen. Hvor transparent blir da estimeringen? Er det en fare for at det blir dobbelttelling av alder? 

Vi kunne tenke oss at det ble gjort en utredning av denne vektingen ved å bruke tidligere 

godkjenninger i Legemiddelverket til å utforske konsekvenser for beslutningene.  

Slik det fremgår i artikkelen, skal aldersjustering inngå i estimering av antall gode leveår. Det er litt 

uklart om justering også skal gjøres for prognosetapet. Hvis en gruppe pasienter stort sett er over 70 

år og man har QALYs for helsetilstander, blir det da ikke dobbelt telling i tillegg å justere for alder? 

Justeringen er basert på hvordan HRQoL vektene avhenger av alder. Man kunne også tenke seg at 

selve algoritmen endrer seg med alder.  

Hvis EQ-5D ikke er egnet for bruk i den aktuelle pasientpopulasjonen, kreves det en begrunnelse for 

at EQ-5D er ikke et egnet instrument for å måle helserelatert livskvalitet (s. 20). Vi tror at det ville 

være hensiktsmessig å kreve en begrunnelse og empirisk støtte på hvorfor EQ-5D er egnet i den 

aktuelle pasientpopulasjonen.  

Det blir henvist til Appendiks 3.1. for å vurdere egnethet til EQ-5D. For å kunne oppfylle dette formål, 

foreslår vi at spørsmålene i Appendiks 3.1. blir mer spesifikke. Det kunne også være relevant å bruke 

noen eksempler: Følgende spørsmål er for oss ikke entydig:  

 Er dimensjonene sensitive for endringer? 

o  Sensitiv i forhold til hva? (endringer i helse, spesifikke forskjeller for ulike 

aldersgrupper, kjønn og for andre undergrupper i pasientpopulasjonen). Hva hvis 

instrumentet er sensitivt til noen endringer, men ikke til andre? Hvilket perspekti skal 

legges til grunn for å vurdere sensitivitet, hvem skal vurdere det, den generelle 

befolkningen eller de som bruker instrumentet? 

 Er det slik at instrumentene ikke fanger opp kjente endringer i helse? 
o Hva vurderes å være en kjent endring i helse? Hvilke empiriske bevis kreves for å 

kunne si at man har en kjent effekt? 

I tillegg er den norske og den engelske tittelen til Appendiks 3.1. inkonsistente (egnethet vs 

inappropriateness). 

 



5. Overlevelsesanalyser 
Vi savner at retningslinjene innledningsvis anfører noe om tidsskala (når klokken starter i en 
forløpsanalyse).  

Uttrykket ekstern validitet kan skape misforståelse. Normalt vil ekstern validitet bety at funnene for 
den aktuelle studie med de observerte data også er gyldige for andre pasientgrupper. Ekstrapolering 
er uansett basert på gjetning og antagelser og kan neppe testes statistisk. Vi vil heller foreslå 
uttrykket plausibilitet av ekstrapolasjonen. 

Det er relevant å nevne piecewise-funksjoner der PH eller AFT antagelsen ikke er oppfylt. Vi vil 
imidlertid foreslå at man også nevner Royston-Palmar modeller med spline-tilpassed hazards.  

AIC og BIC er relevante kriterier for valg av forløpsmodell, men det bør fremheves at disse kriterier 
sier noe om hvilken modell som passer best for de observerte data og ikke for ekstrapoleringen. 
Ekstrapoleringen bør baseres på antagelser om fremtidig hazard eller empiriske data fra registre og 
ikke primært på hvilken modell som passer best for den initiale perioden der man har data. 

6. Litteratursøk (kapittel 4) 
De nye retningslinjene har meget omfattende krav til litteratursøk. Tatt i betraktning at 

Legemiddelverket får et økende antall saker, er vi redd at de mer omfattende kravende, blant annet 

til systematisk litteratursøk etter parameterverdier, kan øke saksbehandlingstiden unødvendig lang 

uten at merinnsatsen står i rimelig forhold til mernytten i saksbehandlingen. Systematisk 

litteratursøk kan med fordel begrenses til parameterverdier som er særlig viktige bedømt etter 

sansitivitetsanalysen 

7. Dokumentasjon av klinisk effekt og relativ effekt (kapittel 5 og 6) 
Det er uklart hva som er forskjellen på klinisk effekt og relativ effekt. Kapittel 5 og 6 kan trolig slåes 

sammen. Omtalen av studietyper kan bli mer konsistent da det ikke skilles klart mellom type design 

(RCT, case-cohort, etc.) og type data som benyttes (kliniske data, helsetjenesteforbruksdata, etc.). De 

valgte kategorier er ikke gjensidig utelukkende og kollektivt uttømmende. 

8. Tidshorisont (kapittel 10.3) 
Kulepunktene til slutt kan i delkapittelet bør strykes da første setning i delkapittelet dekker 

realitetene. Selv om en intervensjon bare har relativ effekt en kortere periode, kan både kostnader 

og leveårsgevinster påvirkes lenge etter at den relative effekter er opphørt.  

9. Språk 
Retningslinjenes språkform er inkonsistent. Noen steder utformes de som råd («bør»), andre steder 

utformes de som pålegg eller utrop. En språkform med råd vil være å foretrekke.  

10. Åpenhet 
Retningslinjene bør inneholde informasjon om hvordan alvorlighet vektes. 
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