
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Høringssvar – Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig 
metodevurdering av legemidler  
 
 
Det vises til brev fra Legemiddelverket av 22.06.2017 
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi innspill. 
 
Norges Farmaceutiske Forening mener generelt det er bra at retningslinjene er tilpasset 
dagens regelverk, samt føringer i Legemiddel- og Prioriteringsmeldingen. Oppdaterte 
retningslinjer bidrar til transparens og forutsigbarhet for involverte parter. Med tanke på de 
tekniske aspektene ved forslag til nye retningslinjer overlater vi dette til de som jobber med 
metodevurderinger til daglig. Vi ønsker likevel å komme med noen innspill på et overordnet 
nivå:  
 

• EQ-5D er foretrukket instrument for måling av helserelatert livskvalitet. Å tilrettelegge 
for sammenligning mellom ulike metodevurderinger er nyttig, men et ensidig fokus på 
dette måleinstrumentet kan være uheldig. Undersøkelser viser at valg av spørreskjema 
kan påvirke resultatet og gi ulike svar for samme pasient1 Med bakgrunn i dette foreslår 
vi bruk - eventuelt sammenligning - av flere ulike generiske preferansebaserte 
måleinstrumenter, uten at vi kjenner de praktiske konsekvensene av et slikt forslag.   
 

• Brukermedvirkning er et sentralt element i «Pasientens helsetjeneste». I 
Beslutningsforum er dette ivaretatt ved en brukerrepresentant. I forslaget til nye 
retningslinjer for hurtig metodevurdering er ikke «pasientsikkerhet» og brukerperspektiv 
nevnt. Det er viktig å ha fokus på legemiddelpriser, men i farmasøytens møte med 
sluttbruker i apotek ser vi også at det ligger et stort innsparingspotensial i riktig 

                                                           
1 https://www.forskningsradet.no/prognett-

helsevel/Nyheter/Helseprioriteringer_pa_usikkert_grunnlag/1254009889305&lang=no?d=Touch&m=t  
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Side 2 

legemiddelbruk. Beregning av sluttsum (og forholdet mellom nytte og kostnad), 
eksempelvis for behandling av en astma med et inhalasjonssteroid, slutter ikke ved 
utlevering i kassa på apoteket, men etter at pasienten (muligens) har inhalert dosen sin 
(korrekt) etter riktig oppbevaring.  
Farmaceutene etterlyser en formalisering av innspill fra brukerne i prosessen med hurtig 
metodevurdering. I NHS Skottland har de god erfaring med oppnevnelse av såkalte 
«patient/public involvement officers» som bistår pasient(-organisasjoner) med å gi 
innspill i HTA-prosesser. Disse kan bistå med å fremskaffe og spille inn relevant og nyttig 
dokumentasjon, samtidig som involvering av brukerne i prosessen bidrar til transparens 
og legitimitet2 
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2 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-

care/article/why-patients-should-be-involved-in-health-technology-

assessment/A0B1B07CD3A49D4C4B8258D9AE54F13D# 
 


