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Svar på Statens legemiddelverks høring vedr. forslag til nye retningslinjer for 
dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler   

Helsedirektoratet takker for muligheten til å komme med høringssvar. Vårt svar bærer preg av 
at Helsedirektoratet har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet det utkastet til 
«Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler» som 
Statens Legemiddelverk (SLV) nå har sendt på høring.  
 
Selv om Helsedirektoratet i stor grad står bak, og støtter, de forslag til operasjonalisering av 
prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighetsgrad som SLV her legger frem, vil vi 
benytte anledningen til å sette SLVs retningslinjer inn i en mer helhetlig sammenheng. Og selv 
om SLVs retningslinjer viser til Helsedirektoratets kommende veileder for utdyping, vil vi også 
benytte anledningen til å si litt om de prinsipielle vurderingene som ligger bak forslagene til 
operasjonalisering av prioriteringskriteriene. 
 
Til slutt vil vi si litt om hvilke utfordringer man eventuelt kan støte på når slike forslag som tar 
utgangspunkt i prinsipielle teoretiske vurderinger skal anvendes i faktiske 
prioriteringsbeslutninger En målsetting om konsistens i prioritering av ulike helsetiltak tilsier at 
SLVs forslag til nye retningslinjer for legemidler bør vurderes revidert dersom forslaget kan 
medføre uheldige/utilsiktede konsekvenser også ved anvendelse på andre tiltaksområder enn 
legemidler.   
 
SLVs forslag til nye retningslinjer inngår som en del av en oppfølging av 
Prioriteringsmeldingen 
SLVs forslag til nye retningslinjer er et resultat av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartemen-
tet der også Folkehelseinstituttets (FHIs) veileder for metodevurderinger og Helsedirektoratet 
veileder for økonomisk evaluering blir revidert. Målet med revisjonen er samsvar med de 
føringene som ligger i Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015-2016)) og Stortingets 
tilslutning til denne. SLV påpeker i innledningen at retningslinjene er hjemlet i legemiddel-
forskriften og blåreseptforskriften. Her kan det med fordel også sies at retningslinjene dreier 
seg om presiseringer og forvaltning av rettsregler, ettersom prioriteringskriteriene er tatt inn i 
regelverket og er bestemmende for rettighetsoppfyllelsen. Gjennomføring av 
metodevurderinger kan dermed beskrives som en nødvendig konsekvens av fornuftige, 
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vedtatte, rettighetsbestemmelser. For blåreseptordningen er det folketrygdloven § 5-14 og de 
nærmere presiseringene som gir rammen. 
 
Retningslinjer og veiledere for ulike tiltak, for ulike nivå og for ulike målgrupper 
SLVs retningslinjer omhandler legemiddeltiltak på gruppenivå. Med gruppenivå menes 
pasientgrupper, altså tiltak rettet mot grupper av mennesker som allerede er blitt syke. FHIs 
veileder vil omhandle andre tiltak (enn legemidler) på gruppenivå. Helsedirektoratets veileder 
vil omhandle alle tiltak i helsetjenesten både på gruppenivå, administrativt nivå og politisk nivå. 
Tiltak på administrativt og politisk nivå vil også kunne være rettet mot friske 
befolkningsgrupper som f.eks. screening og vaksiner. I tillegg til revisjon av retningslinjer og 
veiledere som gjelder økonomisk evaluering av tiltak i helsesektoren, vil også 
Helsedirektoratets veileder som omhandler tiltak som kan ha helseeffekter, men som besluttes 
og gjennomføres i andre samfunnssektorer enn helsesektoren, bli revidert i 2017.  
 
Om målgruppen er syk eller frisk har betydning for analysens perspektiv 
Skillet mellom tiltak rettet mot pasientgrupper og tiltak rettet mot friske befolkningsgrupper er 
viktig fordi det legger føringer for hvordan analyser skal gjøres for å være relevant som 
beslutningsgrunnlag både for tiltak på gruppenivå, administrativt nivå og politisk nivå (jf. 
Prioriteringsmeldingen). F.eks. skal analyser på gruppenivå gjøres i det som kan kalles et utvidet 
helsetjenesteperspektiv der produksjonseffekter ikke skal vektlegges. Mens analyser av tiltak 
rettet mot friske befolkningsgrupper, og som skal besluttes på administrativt og politisk nivå, 
skal gjøres i et samfunnsperspektiv der også produksjonseffekter kan vektlegges. Det er også en 
del andre forskjeller mellom analyser i et utvidet helsetjenesteperspektiv og analyser i et 
samfunnsperspektiv. 
 
Prioriteringsmeldingen tilsier lik anvendelse av prioriteringskriteriene for tiltak på gruppenivå 
SLVs retningslinjer, som nå er sendt på høring, redegjør for hvilket dokumentasjonsgrunnlag 
som skal legges til grunn ved prioriteringsbeslutninger av legemidler på gruppenivå. Herunder 
hvordan den økonomiske evalueringen skal gjøres slik at prioriteringskriteriene nytte, 
ressursbruk og alvorlighetsgrad blir mulig å vekte på den måten det legges opp til i 
Prioriteringsmeldingen. For at det skal være konsistens i hvordan ulike helsetiltak vurderes i 
helsetjenesten, har arbeidsgruppen som utarbeidet SLVs forslag til retningslinjer lagt vekt på at 
det som her (i første omgang) presenteres som SLVs forslag til nye retningslinjer, i stor grad og 
prinsipielt også skal kunne gjøres gjeldende for andre helsetiltak enn legemidler når FHI og 
Helsedirektoratet kommer med reviderte utgaver av sine veiledere i økonomisk evaluering av 
helsetiltak.   
 
Forslagene til operasjonalisering av nytte, ressursbruk og alvorlighetsgrad – Prinsipielle og 
praktiske vurderinger relatert til helseøkonomiske analyser 
Prioriteringskriteriene nytte og ressursbruk er i SLVs retningslinjer omtalt og konkretisert i 
samsvar med Prioriteringsmeldingen. Dette innebærer i stor grad en fortsettelse av tidligere 
praksis, men det er viktig å merke seg at tema som det delvis har vært usikkerhet omkring nå er 
tydeliggjort. Dette gjelder f.eks. krav om bruk av QALY, analysens perspektiv der blant annet 
produksjonsvirkninger og skattekostnader ikke skal vektlegges, hvordan pasienter og 
pårørendes tidsbruk skal inngå og hvordan man skal diskontere nytte og kostnader i analysene. 
Helsedirektoratet stiller seg bak den operasjonaliseringen av nytte og ressurskriteriene for 
anvendelse på gruppenivå som her foreslås. Det er ulike prinsipielle vurderinger som ligger bak 
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forslag til analyser for ulike beslutningsnivå. For slike vil vi her bare vise til kommende revisjon 
av Helsedirektoratets veileder. 
 
Prioriteringskriteriet alvorlighetsgrad er i SLVs retningslinjer også omtalt og konkretisert i 
samsvar med Prioriteringsmeldingen. Føringene fra Prioriteringsmeldingen, f.eks. at alvorlighet 
skal kvantifiseres ved absolutt prognosetap, er imidlertid på et mindre detaljert nivå enn for 
nytte og ressursbruk. Arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjene, har derfor kommet 
med forslag til konkretisering som skal gjøre det mulig å anvende alvorlighet i prioriterings-
beslutninger av tiltak slik det er besluttet i Prioriteringsmeldingen. Forslagene er gjengitt i SLVs 
retningslinjer kapittel 11 og appendiks 4. Der gis det prinsipper og eksempler på hvordan 
alvorlighet kan operasjonaliseres for behandlende tiltak, forebyggende tiltak, tiltak som 
behandler/forebygger en eller flere sykdom(mer)/tilstand(er), og hvordan komorbiditet og 
bivirkninger skal håndteres. Helsedirektoratet stiller seg bak de forslagene til operasjonalisering 
av alvorlighet som her foreslås. I den grad det kan påvises mulige utfordringer ved anvendelse 
av foreslått operasjonalisering, bør en imidlertid i videre arbeid med implementering av 
prioriteringskriteriene i retningslinjer og veiledere være åpen for nødvendigheten av 
justeringer. 
 
Fra prinsipielle teoretiske vurderinger til anvendelser – Mulige utfordringer  
Slik ansvaret for metodestudier er lagt opp, er det SLV som vurderer legemidler og FHI 
medisinsk utstyr. Dette skillet kan være uheldig fordi stadig flere legemidler skal brukes 
sammen med en test (companion diagnostic). Testens egenskaper blir dermed avgjørende for 
hvor mange pasienter som får et gitt legemiddel og den totale effekten av legemiddelet i en gitt 
pasientpopulasjon. EMA er opptatt av denne problematikken, og er bl.a. i ferd med å utarbeide 
en guideline om «Co-development of pharmacogenomic biomarkers and assays in the context 
of drug development». Nye metoder adresserer problemstillingen i sitt notat «Veiledende 
kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder». Utviklingen av persontilpasset 
medisin gjør at dette er en problemstilling som vil kunne aktualiseres ytterligere. Selv om en i 
prinsippet gjennom gode metodebestillinger kan håndtere en slik problemstilling med 
legemidler/diagnosetester og delt metodeansvar mellom SLV og FHI, kan det være en fordel 
med konkretisering i retningslinjene. Helsedirektoratet foreslår derfor at dette tydeliggjøres i 
retningslinjenes kapittel 3.3 «Pasientpopulasjon og legemiddelets plass i behandlingen i norsk 
klinisk praksis». Det kan der f.eks. stilles krav av typen: «Ulike scenarioer med tester med ulik 
sensitivitet og spesifisitet bør beskrives.» og «Det bør beskrives om bruk av legemiddelet skal 
begrenses til en undergruppe med gitt status på en biomarkør.» 
 
En annen mulig utfordring er såkalt utglidning av indikasjoner. Dette er hvis en f.eks. har en 
situasjon der metodevurdering tilsier at et legemiddel er kostnadseffektivt for en liten og 
begrenset gruppe, og innføres for bruk til denne, men over tid begynner å anvendes også på 
andre/tilgrensede indikasjoner uten at det er metodevurdert for disse.  Da har anvendelsen 
glidd ut og en har fått en innføring av legemiddelet på andre/tilgrensede indikasjoner uten det 
verken er vist å tilfredsstille krav til kostnadseffektivt eller alvorlighetsgrad. Er det i 
retningslinjene og anvendelsen av disse lagt opp til risikovurderinger og håndtering av mulig 
utglidninger av indikasjoner slik at det forhindres at legemidler innføres i strid med gjeldende 
prioriteringskriterier?  
 
Helhetlige og bærekraftige samfunnsøkonomiske vurderinger skal gjøres på administrativt og 
politisk nivå, men er det mulig å stille krav til en mer helhetlig vurdering av alternative tiltak 
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også på gruppenivå? 
Prioriteringsmeldingen legger vekt på rettferdighet og legger opp til at vurderinger av tiltak på 
gruppenivå skal gjøres i et helsetjenesteperspektiv. Da vektlegger man ikke produksjonseffekter 
og dermed i mindre grad effektivitet og bærekraftshensyn. Det er disse føringene som er tatt 
inn i SLVs retningslinjer, og som vil bli tatt inn i Helsedirektoratets veileder for evaluering av 
tiltak på gruppenivå. Et slikt helsetjenesteperspektiv gir seg imidlertid også utslag i et begrenset 
fokus på komparator; altså hvilke tiltak som er relevante sammenligningsalternativ. Når det i 
SLVs retningslinjer kapittel 3.4 Valg av komparator under hovedregel står at «Komparator er 
det eller de alternativene som mest sannsynlig vil bli helt eller delvis erstattet hvis det nye 
legemidlet tas i bruk.», er det grunn til å tro at komparator i stor grad vil være legemidler og i 
liten grad annen behandling, forebygging eller andre tiltak, selv om det også åpnes for det.  
En bredere tilnærming på tiltakssiden vil kunne bidra til økt nytte og/eller redusert ressursbruk 
dersom det kan hindre at en praksis, enten det er bruk av legemidler eller andre tiltak, 
videreføres med bare mindre endringer. 
 
For å unngå at slike muligheter for samfunnsgevinster går til spille, ber derfor Helsedirektoratet 
SLV å vurdere om det er mulig å stille noe sterkere krav til kartlegging av relevante alternative 
tiltak i retningslinjene for metodevurderinger av legemidler. For at relevante alternative tiltak 
skal kunne bli vurdert, kan en i første omgang f.eks. stille krav om at slike blir identifisert, jf. 
Utredningsinstruksens minimumskrav der spørsmålet «Hvilke tiltak er relevante?» er ett av seks 
spørsmål som skal besvares i en utredning. (Selv om Utredningsinstruksen formelt ikke gjelder 
for alle virksomheter i helsetjenesten, f.eks. helseforetak, peker Prioriteringsmeldingen side 
128 på at «det er like viktig at beslutningsgrunnlaget er godt utredet i disse institusjonene som i 
statlige forvaltningsorgan». Utredningsinstruksen anses derfor relevant også for helseforetak.)   
 
Kort oppsummering av Helsedirektoratets høringssvar 
Helsedirektoratet støtter i all hovedsak den operasjonalisering av prioriteringskriteriene i 
Prioriteringsmeldingen som SLV har tatt inn i sitt forslag til Retningslinjer for dokumentasjons-
grunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler. Helsedirektoratet har likevel noen forslag 
til endringer. Det dreier seg om å stille krav om at også andre relevante tiltak enn legemidler 
blir identifisert i utredningene som skal ligge til grunn for metodevurderingene (jf. 
Utredningsinstruksen), og at mulige utfordringer med såkalt «companion diagnostic» og 
utglidning av indikasjoner vurderes håndtert i retningslinjene.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Sissel Husøy e.f. 
direktør 

Fredrik A.S.R. Hanssen 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
         



- 5 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


