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Godkjenning av legemidler – hva er hva?

• Markedsføringstillatelse 
– Europeisk tillatelse for å markedsføre et legemiddel

• Godkjenning av bruk – offentlig finansiering
– Blåresept- Legemiddelverket
– Sykehus - Beslutningsforum



Offentlig finansiering av legemidler

• Før - allmenn oppfattelse at offentlig finansiering var
– Folketrygden

• Nå – offentlig finansiering
– Sykehusfinansiering (h-resept og inneliggende pasienter)
– Folketrygden/Blåresept (forhåndsgodkjent og individuell)
– Bidragsordningen 



Offentlig finansiering av legemidler gjennom tidene
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Prioriteringsmeldingen -
tilpasninger på legemiddelområdet

5

1. Finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret
 Spesialisthelsetjenesten får et større finansieringsansvar for legemidler 

enn før

2. Prioriteringskriteriene skal legges til grunn for all finansiering
 Endringer i blåreseptordningen 
 Legemidler tas på sikt ut av bidragsordningen (ikke p-piller og IVF)
 Noe tilpasning av system for nye metoder (spesialisthelsetjenesten)



• Alvorlighetskriteriet

• Nyttekriteriet

• Ressurskriteriet

Kriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre
• Jo mer alvorlig eller jo større nytte, jo høyere ressursbruk kan aksepteres.
• Lav alvorlighet og begrenset nytte kan bare forsvares hvis ressursbruken er lav

Et tiltak skal vurderes opp mot tiltakets alternativkostnad

Kriterier for at legemidler kan få offentlig finansiering
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Offentlig finansiering av legemidler
Følger behandlingsansvar (fullt ut fra 1.1.2018)

Utenfor sykehus I sykehus
(rettighetsbasert) (sørge-for-ansvar)

§ 2 
Forhåndsgodkjent 

§3
Individuell 
refusjon

§4
Allmenfarlige 
smittsomme 
sykdommer 

H-resept
Kreft

Heptatitt
TNF
MS

Veksthormoner
Kolonistimulerende

Blødere
Eosinofil astma (2018)

HIV (2018)

Inneliggende pasienter



Søknad om MT

Metodevarsel

Sykehus Blåresept

Metodevurdering:
Prioriteringskriteriene oppfylt?

Metodevurdering:
Prioriteringskriteriene oppfylt?

JA NEI

Forhåndsgodkjent 
refusjon (§2)

Unntaksvis: 
Individuell 
stønad (§3)

Individuell 
stønad (§3)

Beslutningsforum

Offentlig finansiering av 
legemidler - prosess



Ny blåreseptforskrift, endring i 
legemiddelforskriften 
• Hoved endring

– Finansieringsansvaret følger behandlingsansvaret
– Alle legemidler skal metodevurderes
– Individuell stønad legges vesentlig om

• Ingen stønad før metodevurdering er gjennomført
• Stønad innvilges med vilkår (forhåndsgodkjent eller individuell 

stønad)
• Stønad innvilges kun til pasienter som skiller seg særskilt fra 

gruppen (individuell refusjon)



METODEVARSEL OG 
METODEVURDERING



Hva er et metodevarsel ?

NB! Ingen vurdering av metoden

• Når forventes det nye legemidlet?
• Finansieringsordning?
• Beskrivelse av det nye legemidlet, 

sykdom, dagens behandling
• Status for dokumentasjon
• Forberede oss på hva som kommer
• Utgangspunktet for en bestilling av 

metodevurdering



Pris på legemidler

• Maksimalpris 
– Basert på referansepriser fra andre europeiske land
– Gir ofte en høy pris

• Hva skal/bør vi betale?
– Metodevurderinger kan bidra til å belyse verdien av et nytt 

legemiddel, finne riktig pris i forhold til betalingsviljen vår



Indikasjonsbasert finansiering

• Finansiering gis etter indikasjon 
– Har legemidlet flere indikasjoner – en vurdering per 

indikasjon. 
– Vurdering om de prioriteringskriteriene er oppfylt for hver 

indikasjon



Hurtig metodevurdering  - hvorfor ?
Gi grunnlag for prioriteringsbeslutninger på gruppenivå

Prioriteringskriterier Kvantifisering i 
metodevurderinger

Nyttekriteriet 
Forventet nytte av et tiltak vurderes ut fra om 
helsehjelpen kan øke pasientens livslengde 
og/eller livskvalitet

Måles som gode leveår.
Kvalitetsjusterte leveår (QALY) brukes  som 
uttrykk for gode leveår

Alvorlighetskriteriet
En tilstands alvorlighet vurderes ut fra
-Risiko for død eller funksjonstap
-Graden av fysisk og psykisk funksjonstap
-Smerter, fysisk eller psykisk ubehag

Alvorlighet kvantifieres ved å måle hvor mange 
gode leveår som tapes ved fravær av den 
behandlingen som vurderes

Ressurskriteriet

Skal vurderes 
samlet og 

veies opp mot 
hverandre



Hvorfor lages hurtig metodevurderinger

• Utgjør grunnlaget for beslutning om bruk
– Innvilges forhåndsgodkjent refusjon §2 (blåresept)
– Individuell stønad §3 (blåresept)
– Innføres i spesialisthelsetjenesten – RHF bestlutningsforum

• En måte å gi et legemiddel en verdi i Norge
• En transparent måte å gjøre beslutninger på
• Alle steg i beslutningsprosessen er åpne og publiseres 

på www.nyemetoder.no og www.legemiddelverket.no

http://www.nyemetoder.no/
http://www.legemiddelverket.no/


Hurtig metodevurdering og prisforhandlinger

• Viktig med rolleavklaring
• LIS forhandler pris og avtalestruktur
• Legemiddelverket beregner ICER og trekker 

konklusjon om kostnadseffektivitet
• Forhandlinger skal være avsluttet før beslutning



Verdikurve



Kombinasjon kostnadseffektivitet og anbud

Kostnad /QALY

Pris

Betalingsvillighet

Anbudspris ved effektlikhet



Følg oss

@legemiddelinfo legemiddelverket legemiddelverket.no


	Offentlig finansiering av legemidler i Norge
	Godkjenning av legemidler – hva er hva?
	Offentlig finansiering av legemidler
	Offentlig finansiering av legemidler gjennom tidene
	Prioriteringsmeldingen -�tilpasninger på legemiddelområdet
	Kriterier for at legemidler kan få offentlig finansiering
	Offentlig finansiering av legemidler
	Slide Number 8
	Ny blåreseptforskrift, endring i legemiddelforskriften 
	Metodevarsel og Metodevurdering
	Hva er et metodevarsel ?
	Pris på legemidler
	Indikasjonsbasert finansiering
	Hurtig metodevurdering  - hvorfor ?�    Gi grunnlag for prioriteringsbeslutninger på gruppenivå�
	Hvorfor lages hurtig metodevurderinger
	Hurtig metodevurdering og prisforhandlinger
	Verdikurve
	Kombinasjon kostnadseffektivitet og anbud
	Slide Number 19

