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Høringsuttalelse fra Link Medical Research 

vedrørende retningslinjer for dokumentasjons- 

grunnlag for metodevurderinger 

 

Vi viser til høringsnotatet «Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av 

legemidler» fremlagt av Legemiddelverket 22. juni i år. LINK Medical vil med dette gi sitt høringssvar, 

begrenset til noen få av punktene.  

 

Innledningsvis vil vi uttrykke en bekymring om at de helseøkonomiske analysene – som LINK mener 

utgjør et helt nødvendig beslutningsunderlag for viktige prioriteringsspørsmål – står i fare for å 

tilsløre mer enn å belyse de relevante prioriteringsmessige spørsmålene. Dette vil bli nærmere 

begrunnet helt i avslutningen av dette høringssvaret.  

Det er fire forhold LINK mener det er aktuelt å kommentere. Dette er spørsmålet om håndtering av 

usikkerhet i økonomiske analyser, alvorlighetsberegningene og produksjonsvirkninger - og som det 

fjerde forholdet vil LINK også gi uttrykk for synspunkter på motiveringen – eller snarere mangelen på 

motivering - av de forslagene som fremmes i høringsdokumentet.  

Om håndtering av usikkerhet i helseøkonomiske analyser 

Legemiddelverkets forslag til hvordan usikkerhet skal håndteres i helseøkonomiske analyser, er, langt 

på vei, i tråd med det som har vært praktisert siden starten på 2000-tallet. Høringsforslaget gir en 

grei fremstilling av probabilistiske sensitivitetsanalyser, som stort sett er i tråd med standard 

lærebøker innenfor emnet. Det er imidlertid viktig å påpeke at mens det i et høringsforslag, som 

ellers er nokså detaljert, ikke bør uttrykkes at det er gjennomsnitt og varians som danner grunnlaget 

for slike probablistiske analyser. Det ville være mer riktig å si gjennomsnitt og standardavvik og for 

noen av variablene standardfeil. Dette har relativt stor betydning for spredningen av utfallsmålene, 

og kan således ha prioriteringsmessige konsekvenser.  

Det foreslås videre at utover å presentere resultatene fra de probabilistiske sensitivitetsanalysene via 

spredningsdiagram i kostnads- effektplanet og en Cost Effectiveness Acceptability Curve, skal det 

også presenteres en Value of Information (VoI) ved expected value of perfect information (EVPI). Det 

er dette siste som fremstår som noe påfallende, og der en motivering hadde vært på plass. En EVPI-



analyse utføres for å få svar på hva som er samfunnets forventede kostnader knyttet til å fremskaffe 

«perfekt informasjon», eller i praksis – hvilken kostnad er forbundet med usikkerheten, og er den 

over eller under en antatt kostnad ved å fjerne denne. Dette vil således være aktuelt for parametere 

som det er tilknyttet stor usikkerhet til. Hvordan har Legemiddelverket tenkt å benytte resultatene 

fra slike EVPI-analyser?  

Konsekvenser av alvorlighetsberegningene 

Det foreslås i høringen at alle de helseøkonomiske analysene skal inneholde en beregning av absolutt 

prognosetap. Igjen savner vi at motiveringen av forslaget mangler. Det fremgår riktignok av 

stortingsmeldingen som har foranlediget høringen hvordan dette er tenkt benyttet, men vi savner 

likevel en diskusjon som redegjør for hvordan dette fører til bedre prioriteringer av helseteknologier.  

I stortingsmeldingen knyttes beregningen av absolutt prognosetap til alternativkostnaden ved å 

implementere nye kostnadskrevende teknologier inn i et helsevesen med et gitt budsjett. Man har 

kommet til at denne alternativkostnaden er så lav som kr. 275 000 per kvalitetsjustert leveår. Våre 

innvendinger mot dette, er at det absolutte prognosetapet beregnes ut ifra en gjennomsnittlig alder 

for at sykdommen inntreffer, slik at for indikasjoner der gjennomsnittlig alder ved «onset of disease» 

er relativt høy, blir alvorligheten tilsvarende regnet som relativt lav. Rent umiddelbart er det ikke 

urimelig, og er sannsynligvis i tråd med befolkningens prioriteringspreferanser. Problemet som 

oppstår er at sykdommer som vanligvis oppstår sent i livet, også kan ramme unge pasienter. 

Gjennomsnittsalderen for Parkinssons er 66 år, men man kan få sykdommen før man er 40. Fordi det 

dermed blir beregnet en lav alvorlighetsgrad, vil man kunne komme i en situasjon der heller ikke 

Parkinson-pasienter som er unge – og som således er mer alvorlig rammet – får tilgang til 

Legemiddelet på blå resept. Parkinson er bare ett av mange relevante eksempler, og vi anser det ikke 

for sannsynlig at slike problemstillinger rutinemessig skal kunne ivaretas av en ordning som 

individuell refusjon. LINK Medical vil derfor langt på vei stille spørsmål om beregningen av absolutt 

prognosetap ikke vil føre til dårligere prioriteringsbeslutninger snarere enn det motsatte.  

De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til produksjonseffekter skal ses bort ifra 

Vi er på det rene med at høringen dreier seg om hvordan Legemiddelverket foreslår at forslagene fra 

stortingsmeldingen, som fikk tilslutning i stortinget, skal implementeres i nye retningslinjer for 

helseøkonomiske analyser. At produksjonseffekter utelates fra analysene, kan begrunnes med at de 

helseøkonomiske analysene ikke skal favorisere pasienter i arbeidsdyktig alder. Det betyr videre at 

dersom et nytt legemiddel har den egenskap at samfunnet kan spare flerfoldige millioner ved at 

ellers sykmeldte pasienter kommer tilbake til arbeidet, så foretrekker man å ikke opplyses om det. 

LINK Medicals synspunkt er at mer informasjon alltid er bedre enn mindre informasjon. Det er 

hvordan man forholder seg til informasjon som er det relevante spørsmålet.  

Manglende motivering av forslagene i høringen  

Som påpekt i avsnittet over, presenteres forslag til retningslinjer med utgangspunkt i de forslagene 

som ble presentert i stortingsmeldingen. Stortinget har gitt sin tilslutning til disse forslagene (Innst 

57S (2016-2017)). St. . Etter vår vurdering fortjener likevel forslagene en nærmere begrunnelse. 

Hvordan fører dette til bedre prioriteringer av legemidler? Probabilistiske analyser er jo ikke en gang 

nevnt i stortingsmeldingen, og spesielt forslaget om EVPI fortjener en grundig motivering. 

Mattematiseringen av viktige prioriteringsspørsmål  

Avslutningsvis vil vi uttrykke en bekymring for at fokuset på teknikk og beregningsmetoder gjør at 

man mister evnen til å se det store bildet. Dersom man beregner en alvorlighet ved hjelp av 



livskvalitetsvekter og den metoden som er forklart i høringens avsnitt om prognosetap, så betyr ikke 

det at man får et presist uttrykk for alvorligheten. Det er heller ikke slik at en beregnet inkrementell 

kostnads- effektrate på f.eks kr. 500 000 er et presist uttrykk for hva det koster samfunnet å 

frembringe et ytterligere kvalitetsjustert leveår. De helseøkonomiske analysene skal kaste lys over 

prioriteringsspørsmålet. Vi må ikke risikere at vi prioriterer bare ved å vurdere størrelsen på en brøk.  
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