
Bruk og behov av Real 
World Evidence - et 
pilot prosjekt

Hege Edvardsen, Medical Manager



Agenda

• Hvorfor RWE 

• Hvilken bruk har industrien av RWE data

• Hva er utfordringene 

• Pilot samarbeid 

• Samarbeidsklima og Politiske signaler om samarbeid offentlig/industri

• Konklusjon



Hva mener vi med RWE

RWD – real world data

RWE – real world evidence

Data om helse samlet inn utenfor rammen 
av kliniske studier

Evidens etablert basert på registerdata, 
elektroniske pasientjournaler, 
forsikringsdata
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Utvikling av nye legemidler – en prosess i endring

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Drug discovery and development: understanding the R&D process 
[accessed 2012 Jul 26. Available from: http://www.Inovation.org]

IND = Investigational New Drug Application NDA = New Drug Application



Hvorfor er industrien interessert i RWE?

Update on Real World Evidence Data Collection, STAMP,  March 2016

Effekt av regulatoriske beslutninger  //  Adaptive pathway // Nytte-risiko // HTA 
avgjørelser // Monitorere klinisk praksis 



RWE  - hvorfor Norge?

6

Personnummer brukt gjennomgående  
alle registre

Mulighet for å kople sammen helse data, 
forskrivning av legemidler, 
sosioøkonimiske parametere osv på tvers 
av registre

Registrering av data er sterkt regulert og 
gir på et overordnet nivå kvalitetsdata

Uniformt helsevesen med lik tilgang for 
alle

16 nasjonale sentraliserte helseregistre 
og 51 medisinske kvalitetsregistre

Examples of central registries of potential interest



Status 2017?

Hva kan vi gjøre 
sammen for å 
raskere oppnå 

det vi alle 
ønsker? 

Hva er utfordringene og 
mangler i systemer og 

rammer 

Hva er utfordringene og 
mangler i datakvalitet og 

endepunkt
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• Diagnose 
• Sykdomsgrad
• Sykdomsutvikling
• Behandlingsgrunnlag (kurativ, palliativ

• Type behandling (INN, merke)
• Dose
• Behandlingslinje
• Oppstart /slutt-dato
• Årsak til endret behandling (tap av effekt/bivirkning)

• Nye biomarkører for legemidler under utvikling 
• Analyse resultat (kvalitativt /kvantitativt)
• Type metode, laboratorie

Hvilke endepunkter trenger industrien?

Kliniske 
data

Behandlings 
data

Biomarkør
data
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Ref: Connecting Insights Bringing Better Outcomes from Pipeline to Patient Using Data and Analytics, QuintilesIMS Institute, Oct 2016



Nasjonale kliniske kvalitetsregistere onkologi/hematologi

• 9 kvalitetsregistre virksomme 

• Ønske om etablering av 5 nye 

• Alle har referansegrupper med klinikere og patologer

2015:
• Ca. 3000 pasienter 

diagnostisert
• Nær 100% 

komplette data på 
insidens/overlevelse

• Kun 203 meldinger 
om medikamentell 
behandling

Kilde: Kreftregisteret
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Øke registrering  (kliniske 
data, medikamentell 

behandling).

Vurdere endepunkter i 
henhold til industriens behov

Forbedre registreringen av 
biomarkører

Mulighet for retrospektive 
biomarkør data og etablering 
av nye diagnostiske analyser?

Sentral innføring av nye 
diagnostiske metoder?

Kliniske studier – mulighet for 
å følge pasienter inkludert i 
kliniske studier i registeret 

etter at studiene er ferdigstilt

GAPs 

Fra avtaler per prosjekt til rammeavtaler?
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Tidslinje pilot prosjekt – Kvalitetsregister for lunge

2016 2017 2018

Q3 Q1Q4 Q3 Q1Q4Q2 Q3 Q4Q2

Start 
diskusjon om 

samarbeid

Workshop RWE 
lungekreft (LMI og 

Kreftregisteret)

Kreftregisteret 
utarbeider 
protokoll

Protokoll på 
høring hos LMI, 

utarbeide  
avtale

Start pilot 
prosjekt

Data 
innsamling
komplett
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Prosjekt oversikt

1 2 3

Tilrettelegge for 
automatisk 
overføring

Etablere 
forbedrede 
rutiner for 

manuell 
rapportering

Evaluere pilot og 
sammenfatte 

rapport
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Utbytte av prosjektet

• Forsert implementering av elektronisk 
overføring fra cytodose og liknende 
systemer

• Økt manuell innrapportering fra sykehus 
uten systemer for elektronisk rekvirering av 
behandling

• Standardisert rammeverk for samarbeid 
mellom industri og Kreftregisteret

Mål: en komplett behandlingshistorikk på alle pasienter hos de 
deltagende sykehusene tilbake til 01.01.2015.

1
2
3
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Viktige initiativer

Helsedata som nasjonalt fortrinn
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Den nye legemiddelmeldingen 2015
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Viktige initiativer

Komiteen anmoder regjeringen om å ta 
initiativ til et møte mellom aktuelle aktører for 
å drøfte interesse, behov og muligheter, 
herunder rammer og betingelser, for å legge til 
rette for helsedata som grunnlag for 
næringsutvikling

Komiteen støtter også at dette området innen 
helsefeltet har et ubrukt potensial og ønsker at 
dette skal være et næringspolitisk 
satsingsområde. 

Stortinget ber regjeringen utrede modeller og 
en infrastruktur for et trygt og etisk forsvarlig 
samarbeid mellom norske offentlige biobanker, 
helseregistre og industrielle aktører.
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