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Legemiddelindustriens høringsinnspill til 
Forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for metodevurdering av nye legemidler 
 
Høringsinnspillet har to hoveddeler: 

- Generelle synspunkter 

- Spesifikke kommentarer til punkter i de foreslåtte retningslinjene 

Generelle synspunkter 
Legemiddelindustrien (LMI) anerkjenner behovet for å oppdatere retningslinjene som følge av 

føringer i prioriteringsmeldingen, og fordi det er flere år siden siste oppdatering av retningslinjene. 

Vi er positive til at retningslinjene revurderes slik at de kan følge den utviklingen som skjer innen 

legemiddelfeltet, det helseøkonomiske fagfeltet, og praksis i Europa. Flere av forslagene for 

oppdatering er i tråd med dette. Noen av forslagene vil imidlertid kunne avvike fra praksis i andre 

europeiske land, og fra hva vi mener er hensiktsmessig i helseøkonomiske analyser, noe som kan 

skape fallgruver for både myndighetene og leverandørene i dokumentasjons- og 

vurderingsprosessen. Dette vil kunne føre til begrensede muligheter for norske pasienter til å få 

tilgang til nye og effektive legemidler så raskt som politikere og samfunnet ønsker.   

Oppfølgning av politiske føringer 
Helseministeren ønsker å korte ned behandlingstiden ved vurdering av tilgang til nye legemidler. 

Ministeren oppfordrer leverandørene til å levere inn dokumentasjon raskt, og myndighetene til å ha 

en rask saksbehandling, slik at beslutninger om implementering av legemidler i klinisk praksis kan 

tas raskere enn i dag. En minimering av saksbehandlingstiden er i tråd med Helse- og 

omsorgsministerens uttalelse i pressemelding 23. august der han ber aktørene i Nye metoder om å 

prioritere fire utviklingsområder, hvorav første punkt omhandlet kortest mulig saksbehandlingstid 

(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/raskere-vurdering-av-nye-legemidler-ved-alvorlig-

sykdom/id2568202/). Dette er også føringene i prioritetsmeldingen. Vi ser det derfor som vesentlig 

at oppdaterte retningslinjer bygger opp om målet om raskere dokumentasjons- og 

vurderingsprosesser.  

Legemiddelindustrien er bekymret for at flere av forslagene i høringsnotatet vil føre til mer 

omfattende dokumentasjonskrav enn tidligere, og mer omfattende krav enn ellers i Europa. Dette 

vil kunne føre til at hele dokumentasjonsprosessen og saksbehandlingen tar lengre tid enn 

nødvendig fordi det fører til merarbeide, både for leverandørene som skal sende inn 

dokumentasjonen, og for Legemiddelverket som skal evaluere den.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/raskere-vurdering-av-nye-legemidler-ved-alvorlig-sykdom/id2568202/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/raskere-vurdering-av-nye-legemidler-ved-alvorlig-sykdom/id2568202/
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Det er viktig at det ikke innføres særnorske krav til dokumentasjon. Dette vil i så fall kunne føre til at 

kravene ikke kan innfris fra de globale leverandørene som i stor grad utgjør legemiddelindustrien i 

Norge. Det er en risiko for at betydelige deler av dokumentasjonen som kreves ikke foreligger 

internasjonalt, og heller ikke vil bli produsert kun for norske behov. Særnorske krav vil generelt 

forsinke firmaenes evne til å levere dokumentasjon raskest mulig, og i enkelte tilfeller vil det ikke 

være mulig å levere slik dokumentasjon i det hele tatt. Dette blir også et spørsmål om hvor strenge 

kravene skal være i Norge relativt til andre land. Totalt sett vil særnorske krav kunne føre til en 

forsinkelse av den helseøkonomiske evalueringen som vil gå på akkord med uttalte politiske mål om 

å redusere vurderingsprosessene og tiden de tar. Sett i lys av politisk fokus på å redusere tiden brukt 

på vurdering og beslutning, kreves det en avveining mellom krav til ytterligere dokumentasjon og 

saksbehandlingstid. 

Krav eller anbefalinger 
Legemiddelindustrien er i noen tilfeller usikre på om retningslinjene gir anbefalinger eller stiller krav. 

Der det stilles krav, er det som sagt viktig for industrien at disse ikke er særnorske.  

Det hadde også det vært nyttig med en presisering av hvilke endringer som følger av 1) 

Behandlingen av prioriteringsmeldingen, og 2) Legemiddelverkets (SLV) vurderinger av behov for 

faglige oppdateringer. 

Det vil være fornuftig med noen presiseringer knyttet til informasjonsbehovet ved ulike typer 

helseøkonomiske analyser. Disse retningslinjene gjelder først og fremst for beregning av kostnad 

per QALY. Ved kostnadsminimeringsanalyser bortfaller mye av informasjonsbehovet som følger av 

forslag til nye retningslinjer. 

Vi foreslår at Legemiddelverket vurderer å utarbeide et system for forenklede søknader når det er 

mulig, slik det finnes i Sverige (http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-

lakemedel/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Beslut-om-samverkansniva/) 

Ikrafttredelse for de nye retningslinjene 
De nye retningslinjene er skissert å tre i kraft 1. januar 2018. De nye retningslinjene innebærer 

en større omlegging av dokumentasjonskravet for nye legemidler. I og med at en utarbeidelse av 

dokumentasjonspakken for hurtig metodevurdering er en omfattende prosess, bør industrien få 

en overgangsperiode for å omstille seg til de nye retningslinjene. Det vil være urimelig med få 

måneders varsel om nye dokumentasjonskrav når det kan ta flere måneder å utarbeide en 

dokumentasjonspakke. LMI anbefaler minimum seks måneders implementeringsperiode fra 

publisering av nye retningslinjer til ikrafttredelse. Videre må søknader mottatt av SLV før 

ikrafttredelse evalueres etter retningslinjene fra 2012. 

Små pasientgrupper 
Legemiddelindustrien bemerker at små pasientgrupper vil komme dårligere ut enn før som følge 

av de foreslåtte retningslinjene. Det stimuleres innen det offentlige til utvikling av behandlinger 

til små pasientgrupper gjennom incentivene for såkalte «orphan drugs». Dette medfører 

nødvendigvis at orphan drugs ikke har like mange pasienter inkludert i studiene som for andre 

pasientgrupper. Vurderingen av forholdet mellom nytte og risiko kan likevel gjøres i den 

regulatoriske prosessen, og produktet kan få godkjent markedsføringstillatelse. Når det i den 

helseøkonomiske analysen legges opp til at det stilles samme dokumentasjonskrav for små og 

store pasientgrupper, vil det føre til at mange orphan drugs ikke kan oppfylle kravene, og vil 

følgelig få avslag. Dette er uheldig for pasientene. 

Det er viktig at legemiddelpolitikken ses på i et helhetlig bilde, og at det stimuleres til en 

bærekraftig legemiddelutvikling som kan gagne både pasienter, samfunn og helsenæring. For 

små pasientgrupper stimuleres det til legemiddelutvikling på europeisk nivå gjennom ordningen 

for orphan drugs. Det europeiske regelverket fungerer godt, og det utvikles derfor nye 

legemidler til små pasientgrupper. Legemiddelindustrien mener det er svært uheldig at SLV ikke 

http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Beslut-om-samverkansniva/
http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Beslut-om-samverkansniva/
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anerkjenner det helhetlige bildet, og fullfører politikken for små pasientgrupper ved ikke å ta 

høyde for dokumentasjonskravene som ellers stilles for orphan drugs. Legemiddelindustrien 

mener det bør utarbeides egne retningslinjer for orphan drugs, eller at det kan gjøres en 

individuell vurdering av disse legemidlene basert på den dokumentasjonen som foreligger. 

Standardanalyse 
I retningslinjene fra 2012 var det inkludert en tabell med beskrivelse av en 

hovedanalyse/standardanalyse med referanser til relevante deler av retningslinjene. Også de 

nye retningslinjene bør inkludere dette for å bidra til sammenlignbarhet og kvalitet på tvers av 

analyser.  

 

Spesifikke kommentarer til punkter i foreslåtte retningslinjer 

2 - Beskrivelse av problemstilling 
Legemiddelverket anbefaler dialog når firma ønsker å avgrense analysen kun til en subgruppe 

innenfor en angitt indikasjon. Vi foreslår at det på generelt grunnlag anbefales at leverandør og 

Legemiddelverket har dialog om hvilke subgrupper som eventuelt kan være relevante innenfor en 

indikasjon, men uten at det nødvendigvis medfører å utelate deler av den indikasjonen 

markedsføringstillatelsen omfatter. Retningslinjene bør være tydeligere om hva som menes med 

«hele indikasjonen». Er det markedsføringstillatelsen som definerer indikasjonen, eller er det 

metodevurderingen slik den er bestilt fra Bestillerforum? 

Forslag til ny tekst:  

Firma og Statens Legemiddelverk bør ha dialog om relevante subgrupper av indikasjonen slik den er 

definert i markedsføringstillatelsen og/eller i bestilling av metodevurderingen, inkludert hvordan 

subgruppene skal inngå i metodevurderingen. Dersom firmaet leverer en metodevurdering som kun 

dekker deler av indikasjonen, må dette begrunnes. 

3.4.2 - Flere sammenligningsalternativer 
Enkelte randomiserte, kontrollerte studier kan ha en “investigators choice” kontroll-arm, og er 

således ikke rendyrkede slik det vises til i utkastet til retningslinjer. Å redusere analysen til 

enkeltintervensjoner fra en slik studie innebærer en avveining av merverdien av avgrensning mot 

redusert styrke i resultatene. Slike avveininger bør inngå når det tas stilling til hvor rendyrkede 

alternativene skal være.  

Retningslinjene viderefører prinsippet om at leverandøren må vise utvidede analyser dersom dagens 

standardbehandling ikke er vist å være kostnadseffektiv. Dette fremstår urimelig og unødvendig, og 

vil også være særnorsk og tidkrevende. Legemiddelindustrien mener at leverandørene ikke skal 

være ansvarlige for at slike analyser utarbeides. Dette bør i stedet være en oppgave for 

myndighetene.  

Punkt 4 - Litteratursøk og utvelgelse av relevant dokumentasjon 
Legemiddelindustrien stiller seg kritisk til kravet om litteratursøk og utvelgelse av relevant 

dokumentasjon, da dette er svært ressurskrevende, og i mange tilfeller ikke antas å gi vesentlig 

tilleggsinformasjon. Her bør det tilstrebes samsvar mellom krav til dokumentasjon og 

arbeidsmengde og forventet nytte som følge av dette. Vi mener det bør være en fleksibilitet 

avhengig av hva slags dokumentasjon som finnes for legemiddelet og indikasjonen. 

Vi mener det ikke bør være nødvendig med et litteratursøk for å dokumentere: 1) Effekt- og 

sikkerhetsdata for både intervensjon og komparator, og 2) Livskvalitetsvekter, dersom det er en 

randomisert kontrollert studie (RCT) med komparator som skal vurderes. Dersom det er en RCT 
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vedrørende et nytt legemiddel som inneholder effekt både for intervensjon og relevant komparator, 

samt livskvalitetsdata bør det heller ikke være nødvendig med et litteratursøk.  

5 – Dokumentasjon av klinisk effekt og sikkerhet 
Legemiddelindustrien støtter prinsippet om en kunnskapsbasert tilnærming til effekt av tiltak, 

men stiller vi oss tvilende til nytten av en systematisk litteraturgjennomgang om effekt av tiltak 

ved det aktuelle tidspunktet i legemiddelets livssyklus. Det er et uttrykt ønske fra både 

myndigheter og politikere at innsending av dokumentasjon til hurtig metodevurdering bør skje 

før legemiddelet har fått innvilget norsk markedsføringstillatelse, eller før det har vært på 

markedet i lengre tid. På dette tidspunktet i legemiddelets livssyklus finnes det normalt ikke 

studier som ikke er finansiert av leverandøren, dvs. at leverandøren har full oversikt over alle 

studier de selv har utført. I denne situasjonen, mener LMI det er unødig arbeidskrevende å 

gjennomføre en fullstendig litteraturgjennomgang på effekt for eget legemiddel.  

Ettersom dagens regelverk krever at innehaver av markedsføringstillatelsen registrerer alle 

studier i internasjonale databaser som clinicaltrials.gov, eller lignende, bør det være enkelt for 

SLV å sjekke om søker har omtalt alle relevante studier for det nye legemiddelet. Vi anerkjenner 

imidlertid at systematiske litteraturgjennomganger kan ha en verdi på senere tidspunkt av 

legemiddelets livssyklus, og for komparator dersom komparator er en etablert behandling.  

For å lette dokumentasjonsbyrden ved innsending av materiale til hurtig metodevurdering 

forslår vi derfor at det presiseres at det kun kommer til anvendelse ved indikasjonsutvidelse, 

eller andre tilfeller hvor det med stor sannsynlighet kan finnes uavhengige studier eller 

metaanalyser, eksempelvis at legemiddelet er lansert tidligere i andre markeder. 

I punkt 5.2 skriver SLV «valuer de utvalgte studiene/datakildene kvantitativt og kvalitativt ved 

hjelp av validerte verktøy». Legemiddelindustrien mener dette i stedet bør være SLVs ansvar som 

en del av den vurderingen de skal gjøre. 

Siden dette er et felt med metodeutvikling foreslår vi at retningslinjene åpner for bruk av oppdaterte 

versjoner av de metodedokumentene det henvises til (for eksempel NICE DSU technical support 

documents). 

6.1.6 - Bruk av Real World Data (RWD) 

Det ville være til hjelp om Legemiddelverket utdyper og eksemplifiserer ønsket bruk av Real World 

Data (RWD) for å understøtte kunnskap om overlevelse i norsk klinisk praksis.  

Vi mener det er relevant å legge til kostnader/ressursbruk som eksempler på hva RWD kan benyttes 

til, og understøtte kunnskap om. 

Forslag til ny tekst: 

Real World Data kan benyttes til å understøtte kunnskap om bl.a. epidemiologi, 

behandlingsvarighet i klinisk praksis, overlevelse, ressursbruk, og etterlevelse av 

legemiddelbehandling i norsk klinisk praksis. 

7 – Dokumentasjon av helserelatert livskvalitetsvekter 
Søk etter livskvalitetsvekter vil øke dokumentasjonsbyrden for leverandøren, og vil trolig føre til 

en lengre prosess. Vi mener at nytten av denne anbefalingen ikke kan forsvare den økte 

tidsbruken. 

I forslaget til retningslinjer ser det ut til å være motstridende signaler om hva som er beste kilde 

til livskvalitetsvekter. På den ene siden ser det ut til å være en sterk preferanse for 

livskvalitetsvekter hentet fra den sammenlignende effektstudien (RCT), jf. høringsutgave, avsnitt 

8.1, hvor det angis at man må begrunne hvorfor man ikke bruker livskvalitetsvekter fra den 

sammenlignende effektstudien dersom slike er tilgjengelig. Tilsvarende må man begrunne 

hvorfor man evt. velger livskvalitetsvekter fra ulike kilder i litteraturen. På den annen side, 

https://clinicaltrials.gov/
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skriver SLV i avsnitt 4 at man skal utføre systematiske litteratursøk etter livskvalitetsvekter. Det 

er derfor uklart for oss om SLV foretrekker livskvalitetsvekter fra RCT eller fra systematisk 

litteraturgjennomgang. Legemiddelindustrien ønsker å bemerke at det er vanlig, god praksis å 

velge livskvalitetsdata fra ulike kilder. Legemiddelverkets preferanser for livskvalitetsvekter bør 

derfor begrunnes.  

I de fleste tilfeller er det ingen grunn til at livskvalitetsvekter fra en bestemt RCT skal være en 

bedre kilde enn vekter fra litteraturen. Dersom SLV krever systematisk litteratursøk etter 

livskvalitetsvekter, bør de også oppgi ønsket søkestrategi i emne og tekstord.  

7.5 - Ulike behandlingsspesifikke livskvalitetsvekter for samme tilstand 
Vi er kritisk til at kravet om at forskjeller i helserelatert livskvalitet mellom behandlinger må 

være klinisk relevant. Det er urimelig at det er størrelsen på forskjellen i forventet livskvalitet 

som bestemme om data skal tas med eller ikke. Forskjellen kan være signifikant, men liten. 

Forskjellen kan i enkelte tilfeller ikke være signifikant som følge av for få observasjoner. For 

andre variabler i en helseøkonomisk analyse er klinisk relevant forskjell ikke et krav. Vi mener 

at SLV bør fjerne kravet «...samt være definert som klinisk relevant».  

7.6 - Virkning på pårørendes helserelaterte livskvalitet 
Retningslinjene spesifiserer ikke hvordan virkningen på pårørendes helserelaterte livskvalitet skal 

inngå i de helseøkonomiske analysene.  

Forslag til tekst: 

Dersom et tiltak påvirker de pårørendes helserelaterte livskvalitet og/eller levetid, kan det 

gjøres rede for slike effekter ved å vise til relevant dokumentasjon. Effektene kan tallfestes i 

form av gode leveår (QALYs) for å inngå i kostnadseffektivitetsbrøken.  

9.2 - Analyseperspektiv 
Produksjonsvirkninger som følge av legemiddelbruk bør kunne presenteres der det er relevant og 

grunnlag for dette. Dette er kostnader som tas hensyn til i flere typer samfunnsøkonomiske 

analyser. 

9.3.1 - Forbruk av varer og tjenester  
Leverandørene har kun kjennskap til egne, rabatterte priser. Rabatterte priser på konkurrerende 

produkter som inngår i analysen er ukjente for innsender av dokumentasjonen.  

Forslag til ny tekst: 

For legemiddelkostnader skal det gjøres analyser med legemidlenes listepris (maks AUP), og 

eventuelt rabattert pris (f.eks. LIS AUP, trinnpris, refusjonspris) for leverandørens eget 

legemiddel, uten merverdiavgift.  

11 - Beregning av alvorlighetsgrad (inkludert appendiks 4 Alvorlighetsberegninger) 
Det er uklart hva kravene eller anbefalingene er for beregning av alvorlighetsgrad. Innledningsvis 

nevnes metodevurderinger på gruppenivå. Er intensjonen at alvorlighet kun skal beregnes for 

metodevurderinger av grupper av metoder/legemidler?  Vi ber om at dette klargjøres i 

retningslinjene.  

Legemiddelindustrien ser både prinsipielle og praktiske utfordringer knyttet til kvantifiseringen av 

alvorlighet gjennom beregninger av absolutt prognosetap. Tabeller med gjenværende gode leveår i 

appendiks er et godt bidrag til å forenkle noe av det etterspurte dokumentasjonsgrunnlaget. Vi 

savner imidlertid tydeligere retningslinjer for hvordan alvorlighet og kostnadseffektivitet skal veies 

mot hverandre.  
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Grunnlaget for operasjonalisering og beregning av alvorlighet, inklusive datagrunnlag for beregning 

av absolutt prognosetap er svært ofte mangelfullt. Det vil lett kunne føre galt av sted dersom man 

vektlegger alvorlighetsgrad i beslutningsprosessene ut fra et svakt grunnlag. 

Beregning av alvorlighet vil komplisere og forlenge vurderingsprosessen for involverte parter, og 

dette er som tidligere nevnt ikke i tråd med politiske føringer om raskere saksbehandlingstid.  

11.4 – Kalibrering av to datakilder – nivåjustering 
Dersom det ikke er dokumentert/sannsynliggjort at den relative effekten opprettholdes over 

lengre tidsrom burde løsningen være å justere effekten i stedet for tidshorisonten. Det kan ta 

lang tid før for eksempel overlevelseskurver konvergerer hvis en gruppe pasienter har fått 

effektiv behandling tidlig, til tross for at effekten er fullstendig borte.  

12 - Usikkerhet 
Når det gjelder beskrivelse av usikkerhet i analysene, opprettholdes dagens krav til 

sensitivitetsanalyser (én-veis og PSA). Dette slutter vi oss til. Vi savner imidlertid retningslinjer for 

hvilken betydning den presenterte og vurderte usikkerheten skal få for den endelige beslutningen. 

Legemiddelindustrien anbefaler at SLV presiserer dette basert å beste faglige standarder slik at 

likebehandling og forutsigbarhet sikres. 

12.2.2 - Behov for Value of Information (VOI) analyser 
Analyser av verdien av ytterligere informasjon (VOI) brukes delvis til å informere videre 

forskningsbehov og delvis til å illustrere effekten av usikkerhet i ulike parametere på resultatet. 

Value of Information er av denne grunn ofte anbefalt i forskningsartikler, ettersom man da kan 

få nyttig informasjon ut av relativ lite merarbeid (gitt at modellen allerede er probabilistisk). I 

den sammenheng som hurtigmetodevurdering (STA) benyttes i Norge i dag, vurderer vi at VOI 

har liten verdi. Grunnen til dette er at dokumentasjonen er utarbeidet som vurderingsgrunnlag 

for beslutning om finansiering, ikke beslutning som videre forskning. I den grad tildeling av 
forskningsmidler skal bygge på VOI, mener vi at disse da bør være basert på en fullstendig 

helseøkonomisk analyse, heller enn en hurtig metodevurdering (STA).  

Et argument for VOI kan være at den representerer et teknisk mer korrekt estimat på usikkerhet 

i enkelte parametre enn et tornadodiagram, eller andre deterministiske sensitivitetsanalyser. 

Legemiddelindustrien opplever at diskusjonene med SLV primært er fokusert rundt usikkerhet i 

klinisk effekt eller pris på legemiddel. For disse diskusjonene vil VOI i liten grad bidra med nyttig 

informasjon, utover den som kan fremskaffes med enkle én-veis sensitivitetsanalyser.  

Vi mener at SLVs anbefalingen representerer god forskningspraksis, men at den i denne 

sammenheng har liten verdi i forhold til merarbeidet den krever. Vi foreslår å fjerne dette kravet 

i dokumentasjonspakken. 

Pkt 13 - Budsjett 
Det er positivt at retningslinjer for budsjettkonsekvensene blir tydeligere. 

Appendiks 2.2 - Parametrisering av data fra kliniske studier 
 Legemiddelverket skriver i tredje avsnitt, andre setning, på side 40:  

«Funksjonsvalg for parameterisering kan støttes/valideres med eksterne data som angitt i 

kapittel 3.2 i dette appendikset, men parametrisering må først og fremst adressere den 

effekten som kan tilskrives den nye intervensjonen.»  

Vi ber SLV presisere hva som menes med «støtte/valideres». Hva betyr dette for å benytte som 

grunnlag for valg av modell? Til nå har Legemiddelverket ikke godtatt eksterne data som 

grunnlag for valg av modell, men etter vårt syn burde ekstern data, som data fra relevant 

register, kunne brukes for å underbygge vurdering av klinisk/biologisk plausibilitet og dermed 
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valg av modell. Dette gjelder også punkt 6.1.6. Vi kan for øvrig ikke se at referansen «kapittel 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                         

i dette appendikset» stemmer.  

Legemiddelverket skriver videre: 

For at en bestemt funksjon skal være tilstrekkelig godt tilpasset må følgende to kriterier være 
oppfylt: 
1. Funksjonen skal være godt tilpasset observerte effektdata (intern validitet) 
2. Den ekstrapolerte delen er klinisk og biologisk plausibel (ekstern validitet) 

 
Eksterne data vil i all hovedsak kun være tilgjengelig for komparatorarmen, og vil derfor være mest 
nyttig for å vurdere framskrivning av denne. Derfor vil klinisk valide antagelser om varigheten av 
behandlingseffekt være nødvendig for ekstrapolering av effekten av intervensjonen. Antagelsene 
kan være i form av kliniske ekspertuttalelser, vurdering av virkningsmekanisme og biologisk 
plausibilitet. 
 
Legemiddelverkets synspunkter på parameterisering er generelt i henhold til faglig konsensus. Vi 
savner imidlertid en klargjøring av hvordan ulike former for evidens for ekstern validering skal 
vektes. Skal «klinisk valide antagelser», i form av ekspertuttalelser og vurderinger av biologisk 
plausibilitet vektes tyngre enn mål på intern validitet? Skal data som kan understøtte ekstern 
validitet vektes lavere enn «klinisk valide antagelser»? Vi foreslår at man benytter seg av et standard 
evidenshierarki i vektingen av dokumentasjon for begge former for validitet og for øvrig for alle 
former for modell-input.                                                                                                                                    
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