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  VDA  

Oppgis ved all henvendelse   

 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) takker for muligheten til å uttale oss 

om forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av 

legemidler. 

 

I Norge defineres en sjelden diagnose som en tilstand som rammer færre enn 1 av 10 tusen 

personer, som vil si at det på landsbasis er færre enn 500 personer med diagnosen. Selv om den 

enkelte diagnose er sjelden, er det totale antallet personer med en sjelden diagnose høyt.   

Sjeldne diagnoser krever ofte langvarige og koordinerte tjenester og berører dermed et 

betydelig antall ansatte i behandlings- og tjenesteapparatet.  NKSD skal bidra til at personer med 

sjeldne og lite kjente diagnoser får et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud i et 

livsløpsperspektiv. Målgruppene er brukere, deres familie og tjenesteapparat på ulike nivåer. 

Ved å formidle diagnosespesifikk kunnskap til tjenesteytere, er målet at dette skal bidra til å 

bedre kvaliteten på tjenestene til personer med sjeldne diagnoser og deres familier. 

Brukermedvirkning skal styrke kunnskapsgrunnlaget.  

 

NKSD består av en fellesenhet og ni nasjonale kompetansesentre med ansvar for ulike 

diagnoser/diagnosegrupper. Personer med en sjelden diagnose har ofte behov for et 

kunnskapsbasert, helhetlig tilbud. Undersøkelser som er gjennomført i Norge viser at personer 

med sjeldne diagnoser får både for lite og for sen hjelp og til dels feil hjelp. De møter ofte 

tjenesteytere som har lite kunnskap om deres diagnose. Personen har ofte mer kunnskap om sin 

diagnose og konsekvensene av tilstanden enn tjenesteyteren. De ansatte i behandlings- og 

tjenesteapparatet skifter stadig, noe som innebærer at personen må ”lære opp” nye tjenesteytere 

om sin tilstand. Dette innebærer igjen tap av kontinuitet i oppfølging og kompetanseoppbygging. 

 

Våre brukergrupper har alvorlige og livsvarige tilstander og en eventuell legemiddelbehandling 

skal derfor i utgangspunktet kunne dekkes over blåreseptordningen, enten gjennom ordningen 

med forhåndsgodkjent refusjon eller etter individuell stønad. Dette forslaget til nye 

retningslinjer gjelder kun forhåndsgodkjent refusjon og er beregnet brukt ved 

legemiddelprodusentenes utarbeidelse av dokumentasjon til «hurtige metodevurderinger».  

 

 
 

Statens legemiddelverk 
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Vi har forstått det slik at SLV skal utarbeide en egen veileder for vurdering av legemidler for 

sjeldne tilstander. Våre kommentarer vil derfor hovedsakelig dreie seg om hensynet til små, men 

ikke nødvendigvis sjeldne, pasientgrupper. Vi forutsetter at kompetanse på sjeldne diagnoser 

trekkes inn i arbeidet med en veileder på sjelden feltet. 

 

Som SLV sier i sitt høringsbrev, vil både Prioriteringsmeldingen og det nylig utsendte forslag til 

endringer i blåresept- og legemiddelforskriften gi føringer for retningslinjene. Vi synes derfor 

det er nokså spesielt at SLV sender sine retningslinjer på høring før høringsfristen for de 

foreslåtte endringer i nevnte forskrift er gått ut. I høringsnotatet angis at de endelige 

retningslinjene skal bli i tråd med forskriftens endelige ordlyd, men denne versjonen blir slik vi 

forstår det, ikke gjenstand for høring. Vi har også ment at kompetanse på små pasientgrupper 

burde være representert i arbeidet med å utforme retningslinjene, men må konstatere at slik 

kompetanse ikke er trukket inn. Heller ikke kompetanse på kroniske 

tilstander/funksjonsnedsettelser har inngått i arbeidet.  

 

Forslaget til retningslinjer er svært teknisk og preget av «stammespråk». I og med at de er 

beregnet på legemiddelprodusentene som er de som skal utarbeide og sende inn 

dokumentasjon, kan dette kanskje forsvares, men det medfører at prosessen rundt 

forhåndsgodkjent refusjon blir lite transparent.  

 

Vi kan ikke se at forslaget til retningslinjer tar hensyn til at det ved høy alvorlighet skal kunne 

aksepteres høyere ressursbruk enn ved lavere alvorlighet. Heller ikke Prioriteringsutvalgets 

aksept av høyere ressursbruk for særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstand kan 

gjenfinnes i forslaget. Vi finner heller ikke noen indikasjoner på hva SLV mener med «særskilt 

små pasientgrupper». Det er mulig SLV er av den oppfatning at vurdering av legemidler til 

forhåndsgodkjent refusjon for små pasientgrupper ikke skal underlegges en hurtig 

metodevurdering, men underlegges en full metodevurdering. I så fall framgår ikke det av 

forslaget til retningslinjer. 

 

NKSD er positive til at det kan aksepteres høyere ressursbruk for særskilt små pasientgrupper. 

For mange av våre brukergrupper er antallet lavt og det er derfor et lavt antall personer som kan 

bidra til å betale for utviklingskostnader knyttet til et legemiddel. Behandlingsmulighetene for 

sjeldne diagnoser er i rask utvikling og hvor grensen for en «særskilt liten pasientgruppe» settes, 

vil ha stor betydning for våre brukeres muligheter til å få refundert nye legemidler som utvikles.  

 

Forhåndsgodkjent refusjon skal være basert på en samlet vurdering av nytte, ressursbruk og 

alvorlighet. Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for 

pasienter i den aktuelle pasientgruppen sammenliknet med gjeldende behandlingspraksis. Et 

godt leveår skal iflg høringsnotatet tilsvare et helt leveår uten redusert livskvalitet. Alvorlighet 

skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppe taper ved fravær av det 

tiltaket som vurderes. 
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NKSD vil peke på at begrepene «gode leveår» og «redusert livskvalitet» er problematiske når det 

gjelder personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. For NKSD er det uklart hvordan 

legemiddelprodusentene skal dokumentere nytten av et legemiddel beregnet på små 

pasientgrupper. Vi mener at bruken av begrepet «gode leveår» ved kroniske tilstander bør 

problematiseres. Vi kan ikke se at forslaget til retningslinjer tar høyde for dette. 

 

NKSD har tidligere (feks i forbindelse med forslag til prioriteringer i helsevesenet) vært opptatt 

av at det ved små pasientgrupper er begrenset tilgang på studier og systematiske oversikter av 

tilstrekkelig kvalitet. Av finansielle årsaker er legemiddelfirmaene heller ikke spesielt motiverte 

for å gjennomføre studier ved små pasientgrupper. I forslaget til endringer i blåresept- og 

legemiddelforskriften legges til grunn at lav kvalitet og stor usikkerhet knyttet til 

dokumentasjon og beregningsmetoder skal, alt annet likt, gi lavere prioritet. Samtidig skal det 

ved vurdering av tiltak rettet mot små pasientgrupper med alvorlig tilstand hvor det er vanskelig 

å gjennomføre kontrollerte studier av effekt, kunne aksepteres et lavere krav til dokumentasjon. 

Dette ser vi positivt på, men kan ikke gjenfinne slike reduserte krav i forslaget til retningslinjer.  
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"NKSD skal gjøre det sjeldne mer kjent gjennom økt kunnskap og samarbeid"  
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