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REFUSJONSVEDTAK 
Statens legemiddelverk viser til deres dokumentasjon innsendt 04-05-2021 i forbindelse med 
vurdering av forhåndsgodkjent refusjon for progesteron (Utrogestan) etter folketrygdloven § 5-14, jf. 
blåreseptforskriften § 2 og legemiddelforskriften kapittel 14.  
 
Vedtak  
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-8, er progesteron (Utrogestan) innvilget forhåndsgodkjent 
refusjon etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b med følgende informasjon: 
 

Refusjonsberettiget bruk: For å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med ettbarnssvangerskap 
som har kort livmorhals (livmorhals < 25 mm ved ultralyd i 2. trimester) og/eller tidligere spontan 
for tidlig fødsel. 
Refusjonskoder: 

ICPC ICD 
Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 
W84 Svangerskap høyrisiko - O34 Omsorg/behandl. mor ved 

kjent/ mist. pat. tilstand i 
bk.org. 

- 

      
Vilkår: - 
  

 
Vedtaket gjelder følgende varenummer: 596449, 544060. 
 
Refusjonsinformasjonen skal fremkomme tydelig i alt markedsføringsmateriell.   
 
Vedtaket gjelder kun den bruken av legemidlet som er metodevurdert. Eventuelle andre 
bruksområder/ indikasjoner er ikke omfattet av dette vedtaket.  
 
Preparatet er gitt refusjon med refusjonspris, jf. legemiddelforskriften § 14-9. Refusjonspris er satt lik 
maksimalpris beregnet etter legemiddelforskriften §§ 12-2 og 12-3. 
 

Varenummer Styrke (mg) Pakningsstørrelse AIP AUP Refusjonspris 
596449 200 15 vaginalkapsler 115,70 183,80 183,80 
544060 200 45 vaginalkapsler 246,98 351,10 351,10 
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Refusjonspris gjelder så lenge preparatet har refusjon. Ved en eventuell revurdering av prisen for 
preparatet, vil den til enhver tid laveste pris av maksimalpris, refusjonspris og trinnpris beregnet 
etter hovedregelen i legemiddelforskriften kapittel 12 legges til grunn. 
 
Vedtaket trer i kraft 15-04-2022. Forhåndsgodkjent refusjon gjelder tidligst fra denne dato, men ikke 
før markedsføringsdato i Norge. Vedtaket kan revurderes og endres dersom det tilkommer nye 
forhold som endrer grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket, jf. legemiddelforskriften § 14-
11. 
 
Begrunnelse 
Vilkårene i blåreseptforskriften § 1b er oppfylt.  
 
Statens legemiddelverk har gjennomført en metodevurdering.  
 
Bakgrunn 
Besins Healthcare AB har søkt om forhåndsgodkjent refusjon for Utrogestan (progesteron) indisert til 
å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med ettbarnssvangerskap som har kort livmorhals 
(livmorhals < 25 mm ved ultralyd i 2. trimester) og/eller tidligere spontan for tidlig fødsel. Dette er i 
samsvar med den godkjente indikasjonsutvidelsen for preparatet (1). Utrogestan er fra tidligere 
godkjent som støtte i lutealfasen hos voksne kvinner ved assistert reproduksjonsteknologi (ART). 
Utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling kan dekkes av Helfo utover en fastsatt egenbetaling, 
i henhold til rundskriv til folketrygdloven § 5-22. Denne metodevurderingen gjelder kun 
indikasjonsutvidelsen for å forhindre for tidlig fødsel. 
 
Utrogestan er en myk vaginalkapsel som administreres dypt i skjeden én gang daglig, om kvelden ved 
leggetid, fra ca. uke 20 til uke 34 i svangerskapet. Vaginalkapslene inneholder progesteron, et 
naturlig progestogen, og finnes i styrkene 200 mg og 300 mg. Det er imidlertid kun vaginalkapslene 
på 200 mg som er indisert til å forhindre for tidlig fødsel.  
 
Det forventes at Utrogestan i størst grad vil kunne redusere kostnader ved behandling av for tidlig 
født barn på nyfødt intensivenhet, men også erstatte bruk av eksisterende preparater med 
progesteron til vaginal administrering. Legemiddelverket vurderer at Crinone vaginalgel 8 % og 
Lutinus vaginaltabletter 100 mg er å anse som relevante komparatorer for Utrogestan da disse 
anbefales i Veileder i fødselshjelp fra Norsk gynekologisk forening (2). Kliniker Legemiddelverket har 
vært i kontakt med bekrefter at vaginal behandling med progesteron er relevant 
sammenligningsalternativ. Crinone og Lutinus er imidlertid ikke godkjent til forebygging av for tidlig 
fødsel, men lege kan søke Helfo om individuell stønad etter § 3 i blåreseptforskriften.  
 
Utrogestan representerer det første legemidlet med godkjent indikasjon til forebygging av for tidlig 
fødsel hos kvinner med ettbarnssvangerskap som har kort livmorhals (livmorhals < 25 mm ved 
ultralyd i 2. trimester) og/eller tidligere spontan for tidlig fødsel.  
 
For tidlig fødsel 
For tidlig fødsel defineres som fødsel før uke 37 (2). Forekomsten av for tidlig fødsel i Norge er 
noenlunde stabil omkring 6 %. Vanligste årsak til for tidlig fødsel er infeksjon (ca. 40 %) og 
livmorhalsinsuffisiens (ca. 10 %). Den viktigste risikofaktoren er tidligere spontan for tidlig fødsel. 
Ifølge kliniker Legemiddelverket har vært i kontakt med vil det være enklest å identifisere og 
behandle kvinner med tidligere spontan for tidlig fødsel. Så lenge det ikke innføres universal 
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screening av livmor vil gravide med kort livmorhals (livmorhals < 25 mm) ikke oppdages i norsk klinisk 
praksis med mindre kvinnen oppsøker lege pga. symptomer. Det kan forventes at kvinner med 
tidligere sykehistorie vil hyppigere få tilbud om behandling med Utrogestan enn kvinner med kort 
livmorhals. 
 
Dagens behandling/retningslinjer/klinisk praksis 
Målet med dagens behandling er å utsette fødselen for å unngå komplikasjoner hos barnet (3). 
Pasienter med behov for å forebygge for tidlig fødsel bør avlastes og eventuelt sykmeldes tidlig i 
svangerskapet. Generelt bør kvinner med økt risiko unngå aktiviteter som medfører tunge løft, eller 
arbeid som krever at man står lenge. Sengeleie er ikke dokumentert som effektiv behandling og 
anbefales ikke.  
 
Norsk gynekologisk forening har utarbeidet Veileder i fødselshjelp som inneholder blant annet 
anbefalinger for forebygging av for tidlig fødsel (2). Progesteron anbefales hos kvinner med 
ettbarnssvangerskap og kort livmorhals (< 25 mm), kvinner med flerbarnssvangerskap og kort 
livmorhals (< 25 mm) og kvinner med tidligere spontan for tidlig fødsel. Det anbefales behandling 
med vaginalt naturlig progesteron fra uke 16 til uke 34, enten som 90 mg gel (Crinone) eller 100 mg 
vaginaltablett (Lutinus). Anbefalt dosering i SPC for Utrogestan er 1 kapsel daglig (200 mg) fra 
ca. uke 20 til uke 34 i svangerskapet. 
 
Kliniker Legemiddelverket har vært i kontakt med bekrefter at vaginalt progesteron er førstevalg til 
forebygging av for tidlig fødsel, og opplyser videre at bruk av Utrogestan i klinisk praksis i stor grad vil 
være i tråd med anbefalt dosering, men at oppstart av behandling kan forventes å være fra uke 16, i 
henhold til anbefalingene fra Norsk gynekologisk forening. Det kan på bakgrunn av anbefalingene 
også tenkes at bruk i klinisk praksis vil kunne omfatte kvinner med flerbarnssvangerskap og kort 
livmorhals (< 25 mm). Utrogestan er ikke godkjent til bruk hos denne pasientgruppen, og bruk hos 
kvinner med flerbarnssvangerskap anses dermed som «off-label». Lege kan imidlertid søke Helfo om 
individuell stønad for denne bruken.  
 
Veileder i fødselshjelp forslår også cerclage som alternativ til et fåtall kvinner som har flere hendelser 
med senabort eller for tidlig fødsel, der årsaken antas å være livmorhalsinsuffisiens. Cervikalt pessar 
foreslås ikke brukt for å forebygge for tidlig fødsel. Ifølge kliniker er behandlingsalternativene til 
vaginalt progesteron få og svakt dokumenterte. 
 
Effektdokumentasjon 
Besins Healthcare Nordics AB har sendt inn en metaanalyse basert på individdata fra randomiserte 
kliniske studier som dokumentasjon for klinisk effekt og sikkerhet av Utrogestan (4). Metanalysen 
er gjennomført i henhold til PRISMA-IPD, som betraktes som gullstandard for rapportering av 
systematiske oversikter og metaanalyser basert på individdata (5). Metaanalysen inkluderte 
randomiserte kliniske studier som sammenlignet progestogen med placebo eller 
standardbehandling (ikke spesifisert), eller andre legemiddelformer av progestogen, hos 
asymptomatiske kvinner med økt risiko for preterm fødsel (dvs. kvinner med kort livmorhals 
og/eller tidligere spontan for tidlig fødsel). Kliniske studier som var designet til å vurdere effekt av 
progesteron på spontanabort og truende for tidlig fødsel (i.e. rikelige kynnere, for tidlige rier) ble 
ekskludert. 
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Metaanalysen inkluderte følgende utfallsmål: 

• Fødsel før uke 37, før uke 34 og før uke 28 
• Følgetilstander hos barnet forårsaket av for tidlig fødsel basert på et sammensatt mål 

(alvorlig nekrotiserende enterokolitt stadium 2-3, intraventrikulære blødninger grad 3-4, 
retinopati stadium 3 eller høyere, bronkopulmonal dysplasi, bekreftet sepsis, patent 
ductus arteriosus og neonatal infeksjon) 

• Behov for respirasjonsstøtte 
• Fødselsvekt 
• Innleggelse på nyfødt intensivenhet 
• Følgetilstander hos mor basert på et sammensatt mål (-hypertensjon, -forgiftning og 

svangerskapsdiabetes, og infeksjon) 
 
Individdata fra 11 644 kvinner og 16 185 barn, hentet fra 31 randomiserte kliniske studier, ble 
inkludert i metaanalysen. 14 av de inkluderte studiene sammenlignet vaginalt progesteron med 
kontrollarm, hvorav 13 med placebo og 1 med standardbehandling (ikke spesifisert). 2 av de 
inkluderte studiene sammenlignet vaginalt progesteron med intramuskulært hydroksyprogesteron 
(avregistrert i Norge). Intramuskulært hydroksyprogesteron anses ikke relevant for norsk klinisk 
praksis og omtales ikke nærmere i denne metodevurderingen. 
 
Resultater fra metaanalysen viser at vaginalt progesteron gir en reduksjon i risiko for fødsel før 
uke 34 sammenlignet med placebo/standardbehandling hos kvinner med ettbarnssvangerskap 
(RR1 = 0,78; 95 % KI2: 0,68 - 0,90). Resultater for fødsel før uke 28 er ikke statistisk signifikante, 
men er generelt konsistente med funnene for fødsel før uke 34 (RR = 0,81; 95 % KI: 0,62 - 1,06). 
 
Vaginalt progesteron viser også effekt på andre relevante utfallsmål som lav og veldig lav 
fødselsvekt (< 2 500 g; RR = 0,82; 95 % KI: 0,74 - 0,91 og < 1 500 g; RR = 0,70; 95 % KI: 0,49 - 0,99), 
innleggelse på nyfødt intensivenhet (RR = 0,78; 95 % KI: 0,68 - 0,90) og behov for 
respirasjonsstøtte (RR = 0,77; 95 % KI: 0,61 - 0,99).  
 
Metaanalysen viser at vaginalt progesteron ikke har klinisk relevant effekt på følgetilstander av for 
tidlig fødsel som bronkopulmonal dysplasi, patent ductus arteriosus og neonatal infeksjon. Det er 
ikke mulig å konkludere om resultater for nekrotiserende enterokolitt, intraventrikulære 
blødninger og alvorlig retinopati da disse er svært usikre (i.e. brede konfidensintervaller). Vaginalt 
progesteron gir en mulig økning i følgetilstander hos mor sammenlignet med kontroll som stort 
sett skyldes økning i svangerskapshypertensjon og infeksjoner, men resultatene er ikke statistisk 
signifikante (RR = 1,14; 95 % KI: 0,93 - 1,40).  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Studiepopulasjonen i metaanalysen gjenspeiler i stor grad relevant norsk pasientpopulasjon aktuell 
for behandling med vaginalt progesteron. Baselinekarakteristika skiller seg imidlertid noe fra hva 
man kan forvente i norsk klinisk praksis. Norsk pasientpopulasjon vil i større grad bestå av 
kaukasiere og en lavere andel røykere, som var henholdsvis 50,8 % og 12,1 %. Populasjonene 
inkludert i metaanalysen består tilsynelatende av pasientgrupper med høyere forekomst av for 
tidlig fødsel enn pasienter i Norge. Legemiddelverket vurderer at dette medfører usikkerhet i 
kliniske data og begrenser overførbarhet til norsk klinisk praksis noe, men at dokumentasjonen er 

 
1 RR = relativ risiko 
2 KI = konfidensintervall 
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av høy kvalitet. Kliniker Legemiddelverket har vært i kontakt med bekrefter at gjennomsnittsalder 
(29,2 år), og andelen pasienter med diabetes (0,7 %) og høyt blodtrykk (1,6 %) er tilsvarende 
norske forhold. 
 
Det er samsvar mellom innsendt dokumentasjon for klinisk effekt og sikkerhet og ansøkt refusjon. 
Legemiddelverket mener den innsendte dokumentasjonen er relevant og tilstrekkelig for 
metodevurderingen. 

 
Helseøkonomisk analyse 
Besins Healthcare Nordics AB har levert en kostnadsminimeringsanalyse som sammenligner 
legemiddelkostnadene ved behandling med Utrogestan med kostnadene ved behandling av for tidlig 
født barn på nyfødt intensivenhet. Med dagens maksimalpris på Utrogestan vil behandling fra uke 20 
til uke 34 gi en legemiddelkostnad på 1 287 NOK inkl. mva. per pasient. Med utgangspunkt i 
Regelverk for innsatsstyrt finansiering 2022 (ISF-regelverket) vil behandling på nyfødt intensivenhet 
kunne variere mellom 130 240 NOK og 1 236 566 NOK, avhengig av fødselsvekt og komplikasjoner 
hos barnet (6). Da disse ytterpunktene representerer mer ekstreme tilfeller er det nærliggende å 
anta at gjennomsnittskostnaden ved behandling av for tidlig født barn på nyfødt intensivenhet ligger 
et sted imellom. Som en forenkling benyttes DRG-kode 388A (Nyfødt, fødselsvekt 1 500 - 2 499 g eller 
annen immaturitet, med multiple problemer) som gir en behandlingskostnad på 554 762 NOK per for 
tidlig født barn. En fødselsvekt på 1 500 - 2 499 g er den vanligste hos barn med lav fødselsvekt 
(3,6 % av totalt antall fødsler i 2020) (7).  
 
Dersom man legger til grunn effektdata fra metaanalysen vil behandling med vaginalt progesteron 
redusere antall fødsler før uke 34 med 22 %. Forebygging av for tidlig fødsel med vaginalt 
progesteron medfører en samlet behandlings- og legemiddelkostnad på ca. 434 000 NOK per pasient 
(554 762 NOK/barn født før uke 34 × (100 - 22) % + 1 287 NOK/pasient). Behandling med Utrogestan 
vil kunne føre til en besparelse på ca. 120 000 NOK (434 000 NOK/pasient - 554 762 NOK/barn født 
før uke 34). Besparelsen vil kunne variere avhengig av effekt av Utrogestan i norsk klinisk praksis og 
kostnad ved behandling av for tidlig født barn på nyfødt intensivenhet. En lavere effekt i klinisk 
praksis vil likevel kunne føre til en betydelig besparelse pga. forholdsvis høy kostnad forbundet med 
innleggelse på nyfødt intensivenhet.   
 
Folketrygdens utgifter til Crinone vaginalgel 8 % og Lutinus vaginaltabletter 100 mg er neglisjerbare 
og er ikke inkludert i den helseøkonomiske analysen. Legemiddelkostnaden ved bruk av Crinone eller 
Lutinus til forebygging av for tidlig fødsel er høyere enn legemiddelkostnaden ved bruk av 
Utrogestan. Utrogestan representerer dermed et rimeligere behandlingsalternativ enn eksisterende 
preparater på markedet.  
 
Budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett 
Firma anslår at ca. 600 kvinner vil være aktuelle for behandling med Utrogestan. Kliniker 
Legemiddelverket har vært i kontakt med anslår at antallet kvinner aktuelle for behandling vil være 
ca. 1 500 - 2 000, men medgir at det er vanskelig å estimere pga. manglende norske data. På 
bakgrunn av manglende tilgjengelige data og tilbakemelding fra kliniker, vurderer Legemiddelverket 
at antall kvinner aktuelle for behandling med Utrogestan trolig er høyere enn anslaget fra firma. 
Legemiddelverket støtter seg til anslaget fra kliniker, men fremhever at estimert pasientantall er 
usikkert.  
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I henhold til Legemiddelverkets Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig 
metodevurdering av legemidler, skal folketrygdens utgifter beregnes i to scenarier – ett dersom 
legemidlet dekkes, og et annet med realistiske framskrivningsbaner for individuell stønad for 
eksisterende brukere dersom forhåndsgodkjent refusjon ikke innvilges (8). Farmalogg sin 
legemiddelstatistikk viser at det ble det solgt 40 pakninger med vaginalt progesteron på individuell 
stønad i 2020, som tilsvarer en omsetning på ca. 16 000 NOK. Tall for 2021 viser tilsvarende 
omsetning. Enkelte pakninger er imidlertid ikke tilknyttet refusjonskoder, hvilket innebærer at 
folketrygdens utgifter til vaginalt progesteron etter § 3 i blåreseptforskriften ikke nødvendigvis 
skyldes forebygging av for tidlig fødsel. Legemiddelverket velger å se bort fra folketrygdens utgifter til 
vaginalt progesteron på bakgrunn av begrensningene i dataene og den neglisjerbare omsetningen 
sammenlignet med forventet bruk av Utrogestan. 
 
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med 
Utrogestan vil ha en total årlig budsjettkonsekvens for folketrygdens legemiddelbudsjett på 
ca. 1 930 000 - 2 570 000 NOK inkl. mva. ((1 500 - 2 000 pasienter) × 1 287 NOK/pasient) i det femte 
budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. Legemiddelverket har i en 
scenarioanalyse estimert at å behandle aktuelle pasienter med Utrogestan i henhold til 
anbefalingene fra Norsk gynekologisk forening, dvs. fra uke 16 til uke 34, vil ha en total årlig 
budsjettkonsekvens for folketrygdens legemiddelbudsjett på ca. 2 480 000 - 3 310 000 NOK inkl. mva. 
(1 500 - 2 000 pasienter × 1 654 NOK/pasient). Ved forskrivning og ekspedering av pakninger med 
45 vaginalkapsler i stedet for pakninger med 15 vaginalkapsler vil budsjettkonsekvensene for 
folketrygdens legemiddelbudsjett være lavere enn estimert ovenfor.  
 
Budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet 
I 2020 var det totalt 52 897 fødsler i Norge (7). Av disse hadde 2 924 en svangerskapsvarighet mindre 
enn 37 uker. Firma estimerer totalt 997 ettbarnssvangerskap med en varighet mindre enn 34 uker 
årlig, basert på en svensk studie som undersøkte verdien av livmorhalsmålinger for å predikere 
forekomst av for tidlig fødsel hos asymptomatiske kvinner (9). Legemiddelverket kjenner ikke til at 
det finnes norske data på antall ettbarnssvangerskap med en varighet mindre enn 34 uker, men 
vurderer firma sitt anslag som rimelig. Som en forenkling, oppjusterer Legemiddelverket antallet til 
1 000 ettbarnsvangerskap årlig, men fremhever at anslaget er svært usikkert.  
 
Dersom effektdata fra metaanalysen legges til grunn, vil ca. 220 fødsler før uke 34 kunne unngås 
(22 % av 1 000 fødsler før uke 34). Videre antar Legemiddelverket at 1 500 - 2 000 kvinner forventes 
å bli behandlet med Utrogestan fra og med år 2. Beregningene for år 1 er basert på forventede 
kostnader for inneværende år (mai – desember 2022) og utgjør dermed kun 2/3 av forventede årlige 
kostnader. Folketrygdens utgifter til vaginalt progesteron etter § 3 i blåreseptforskriften er 
neglisjerbare og er ikke inkludert i beregningene. Forventet budsjettvirkning for helse- og 
omsorgstjenesten samlet er vist i Tabell 1. 
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Tabell 1: Forventet budsjettvirkning for helse- og omsorgtjenesten samlet av forhåndsgodkjent refusjon for legemiddel ved 
aktuell indikasjon. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Legemidlet vi vurderer får 
forhåndsgodkjent refusjon: 

289 960 000 434 960 000 434 960 000 434 960 000 434 960 000 

Hvorav: Legemiddelkostnader 
for Folketrygden 

1 270 000 – 
1 699 000 

1 930 000 – 
2 574 000 

1 930 000 – 
2 574 000 

1 930 000 – 
2 574 000 

1 930 000 – 
2 574 000 

Hvorav: Andre relaterte 
kostnader i helse- og 
omsorgstjenesten  

288 470 000 432 710 000 432 710 000 432 710 000 432 710 000 

Minus: 
Legemidlet vi vurderer får ikke 
forhåndsgodkjent refusjon 

369 840 000 554 760 000 554 760 000 554 760 000 554 760 000 

Hvorav: Legemiddelkostnader 
for Folketrygden 

0 
 

0 0 0 0 

Hvorav: Andre relaterte 
kostnader i helse- og 
omsorgstjenesten  

369 840 000 554 760 000 554 760 000 554 760 000 554 760 000 

= Budsjettvirkning av 
anbefaling 

- 79 880 000 - 119 800 000 - 119 800 000 - 119 800 000 - 119 800 000 

 
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med 
Utrogestan vil kunne føre til en total årlig besparelse for budsjettet til helse- og omsorgstjenesten 
samlet på ca. 120 000 000 NOK inkl. mva. i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er svært 
usikre og forenklede. Besparelsen vil kunne variere avhengig av effekt av Utrogestan i norsk klinisk 
praksis og kostnad ved behandling av for tidlig født barn på nyfødt intensivenhet. En lavere effekt i 
klinisk praksis vil likevel kunne føre til en betydelig besparelse pga. forholdsvis høy kostnad forbundet 
med innleggelse på nyfødt intensivenhet.   
 
For tidlig fødte barn er i tillegg mer utsatt for å utvikle langvarige helseproblemer som f.eks. cerebral 
parese, epilepsi, kognitiv svikt, blindhet og hørselstap (4). Reduksjon i antall for tidlig fødsler kan ha 
betydningsfulle helsemessige og økonomiske konsekvenser som det ikke er tatt høyde for i denne 
metodevurderingen, og som vil kunne føre til ytterligere besparelser for budsjettet til helse- og 
omsorgstjenesten samlet. 
 
Kriteriene for innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon er oppfylt, jf. legemiddelforskriften kapittel 
14.  
 
Statens legemiddelverk har på dette grunnlag vedtatt å føre legemidlet opp i refusjonslisten, jf. 
legemiddelforskriften kapittel 14 og blåreseptforskriften § 2. 
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Klage 
Vedtaket kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagen sendes Statens legemiddelverk. 
For nærmere informasjon om klageretten, se melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. 
 
Saksbehandlingstid 
Det følger av legemiddelforskriften § 14-10 at vedtak etter § 14-8 skal fattes senest 180 dager etter 
at Statens legemiddelverk har mottatt opplysninger etter § 14-4. Statens legemiddelverk viser til 
følgende saksbehandlingstider: 
 
Innsendt dokumentasjon: 04-05-2022 
Mottatt og validert dokumentasjon (7 dager): 11-05-2022 
Opphold i saksbehandlingstiden: 0 dager 
Ferdig behandlet: 24-03-2022 
Total saksbehandlingstid: 317 dager 
 
Publisering 
Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsvedtaket på våre nettsider: www.legemiddelverket.no.   
 
Statens legemiddelverk vil imidlertid ikke publisere opplysninger som anses for å være 
forretningshemmeligheter etter taushetspliktbestemmelsen i legemiddelloven § 30: 
 
"Enhver som i medhold av stilling eller verv etter loven får kjennskap til drifts- eller 
forretningshemmelighet skal med de begrensninger som følger av hans gjøremål etter loven, tie med 
det han slik får vite." 
 
Retningslinjer om taushetsplikt i forbindelse med metodevurderinger er publisert på Statens 
legemiddelverk sine nettsider.  
 
Statens legemiddelverk ber på dette grunnlag om deres tilbakemelding med hensyn til om vedtaket 
må anses for å inneholde forretningshemmeligheter. I så fall ber vi om en redegjørelse for hvilke 
opplysninger dette er, og en begrunnelse om hvorfor det vil være av konkurransemessig betydning å 
hemmeligholde opplysningene. Vi ber om at deres tilbakemelding er oss i hende senest tre uker etter 
mottak av dette vedtaket.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Statens Legemiddelverk 
 
 
 
Hallstein Husbyn 
enhetsleder 

Carlos Vidal 
lagleder 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 

https://legemiddelverket.no/andre-temaer/klage-pa-forvaltningsvedtak
http://www.legemiddelverket.no/
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Dokumentasjon%20til%20metodevurdering/taushetsplikt_metodevurderinger_jan%202017.pdf
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Mottakere: 
Besins Healthcare Nordics AB 
 
 
 
Kopi til: 
Helsedirektoratet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) 
Helseklage 
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