
Vilkår for bruk av nye
legemidler før MT

Oppdraget med etablering av nasjonale 
retningslinjer for bruk av nye legemidler før MT
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Bakgrunn for oppdraget

Bakgrunnen er flere aktuelle eksempler på at firmaer tilbyr nye 
dyre legemidler direkte til klinisk personell som «compassionate
use, named patient», der enkeltpasienter på godkjenningsfritak 
kan få tilgang til legemidler før norsk markedsføringstillatelse og 
før metodevurdering 

Utfordringer:

• Tilbys gratis relativt kort tid før forventet MT

• HFene må oftest betale markedspris etter MT

• Ingen koordinering av «behandlingstilbudet»

• Behandlingen kan ikke avsluttes selv etter et nei til innføring
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Compassonate use: Gode hensikter eller markedsføring?

«Compassionate use» er en regulatorisk ordning ment å gi 
pasienter uten andre tilfredsstillende behandlingsmuligheter og 
som ikke kan inngå i kliniske studier adgang til nye legemidler i 
tidlig utviklingsfase 

Tilbud fra industrien om bruk før MT fremstår ofte som et 
markedsføringstiltak eller prelansering av et nytt produkt
• Få legene til å bli vant til å bruke produktet slik at de kan argumentere for 

vanlig bruk

• Få etablert pasienter som bruker produktet

• Vanskelig å stoppe behandling hos etablerte pasienter

• Vanskelig å si nei til et produkt som allerede er i bruk

• Svekke Sykehusinnkjøps forhandlingsposisjon
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Prioritering, likeverdighet og økonomi

• Det bør etableres felles retningslinjer for bruk av legemidler 
før MT

• Det må sikres likeverdighet – tilbys legemidler uten for 
kliniske studier bør tilbudet gis til alle som oppfyller kriteriene

• Unngå finansiering av nye legemidler der verken alvorlighet, 
nytte eller ressursbruk er vurdert – undergraver 
prioriteringsprinsippene

• Når nye legemidler tas i bruk og finansieres uten godkjenning 
svekkes insentivet for industrien til å levere dokumentasjon til 
metodevurdering og Statens forhandlingsposisjon svekkes

• Kontroll over fremtidige utgifter
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Fra interregionalt fagdirektørmøte 14. nov. 
2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205/16 Nasjonale retningslinjer for bruk av legemidler før 

markedsføringstillatelse 

Innleder: Michael Vester 

Michael Vester gir en presentasjon av forslag til 

arbeidsgruppe, mandat og et eksempel. 

Eksempel på 

compassionate use og forslag til arbeidsgruppe.pptx
 

Fagdirektørene: 

Fagdirektørene støtter at det startes et arbeid jmf 

beskrivelse i ppt. Michael Vester tar initiativ til at det 

etableres en arbeidsgruppe. Mandat forankres i 

fagdirektørmøtet. 

ABA  
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Arbeidsgruppen

Navn Tilhørighet

Michael Vester Helse Sør-Øst RHF

Anne Dyvesveen Sykehusapotekene HF

Kristin Svanqvist Statens legemiddelverk

Ingvild Aaløkken Statens legemiddelverk

Jan Petter Akselsen Statens legemiddelverk

Per Grunde Weydahl Sykehuset i Vestfold

Reino Heikkilä Oslo universitetssykehus HF

Gunn Fredriksen Helse Midt-Norge RHF

Asbjørn Mack Sykehusinnkjøp HF, avd. LIS
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Nasjonale retningslinjer for bruk av nye legemidler før MT

Arbeidet skal fokusere på følgende:

• Så langt som mulig få og vedlikeholde oversikt med art og 
omfang av bruk av nye legemidler før MT

• Etablere vilkår for bruk av nye legemidler før MT 

• Fremgangsmåte for lokal godkjenning av bruk av nye 
legemidler før MT

• Sikre likeverdig tilgang til behandling, også selv om det ikke er 
tale om etablert behandling

• Komme med forslag til krav til og utforming av avtaler med 
tilbydere



I 2016 betalte sykehusene 7,3 milliarder kroner for legemidler

Legemidler uten MT utgjør en liten del av 
legemiddelkostnadene

Og vi bruker litt mindre på dem i 2016 
enn vi gjorde i 2015

Kilde: Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per januar 2017



Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Arbeidsgruppens foreløpige forslag
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Generelt om å ta i bruk nye legemidler som skal finansieres av 
det offentlige helsevesen

• Alle nye legemidler skal metodevurderes

• Bruk av nye legemidler i pasientbehandlingen er begrenset til 
de legemidler og de indikasjoner som er omfattet av 
beslutningene i Beslutningsforum eller av 
unntaksbestemmelsen for bruk av legemidler under 
metodevurdering
– Dvs. ikke off-label bruk av nye legemidler

• For «gamle» legemidler med «etablert» off-label/off-license-
bruk kan bruken fortsettes som tidligere
– «Gamle» defineres forslagsvis som de legemidler der «off-label»-

bruken var vel etablert før etableringen av Nye metoder i 2013
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Forslag til vilkår for å bruke nye legemidler før MT

Bruken er godkjent i henhold til prosedyre fastsatt av de 
regionale fagdirektører. I tillegg skal følgende krav være oppfylt:

• Alle nye legemidler som tilbys til grupper av pasienter før MT 
(utenfor kliniske studier) skal være godkjent som CUP
Eller:

• Forskriving på godkjenningsfritak til enkeltpasient eller til 
bruk ved institusjon skal avklares med beslutningstaker som 
bestemt i helseforetakenes prosedyrer

For begge ovenstående:

• Foreligger en godkjent avtale mellom de regionale 
helseforetakene og leverandør av det aktuelle legemiddelet
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Avtalevilkår for å bruke nye legemidler før MT

Bruk av nye legemidler før MT skal være godkjent i henhold til 
prosedyren fastsatt av de regionale fagdirektører. I tillegg skal 
følgende være oppfylt:

• Prisen for legemiddelet settes lik null så lenge pasienten er i 
behandling
– Alle utgifter til legemiddelet og leveringsomkostninger for alle ledd i 

forsyningskjeden (grossist, apotek) skal dekkes av leverandør, inkludert 
transportkostnader og evt. myndighetsbestemte avgifter.

• Legemidlet må distribueres via vanlige salgskanaler dvs. 
gjennom godkjente legemiddelgrossister og apotek 

• Hvis et legemiddel tilbys iht. denne avtalen, må samme 
vilkårene gjelde i hele behandlingsforløpet for de aktuelle 
pasientene
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Forslag til fremgangsmåte og kontroll

• Sykehusinnkjøp HF, avd. legemidler(LIS) gis mandat til å inngå 
nasjonale avtaler om bruk av nye legemidler uten 
markedsføringstillatelse på vegne av de regionale 
fagdirektører etter vilkårene fastsatt i denne retningslinjen

• Sykehusapotekene HF gis i oppgave å kontrollere at bestilling 
av nye legemidler uten markedsføringstillatelse oppfyller 
kravene i retningslinjen, som i praksis vil si at det foreligger en 
nasjonal avtale



14

Om industriens adgang til klinikerne

Vi vet at industrien mot regelverket tar direkte kontakt med klinikerne og 
reklamerer for legemidler uten MT og som ikke inngår i et CUP

Vi vet at industrien på noen områder motarbeider bruk/bytte til rimeligere 
likeverdige legemidler

Arbeidsgruppen anbefaler at man ser nærmere på muligheten til å begrense 
industriens adgang til direktekontakt med helsepersonell. Mulige tiltak:

• Et kontaktpunkt på hvert sykehus/HF for alle industrihenvendelser

• All industrikontakt skal godkjennes sentralt på linje med kontakt omfattet 
av samarbeidsavtalen med LMI



15

michael.vester@helse-sorost.no


