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Effect Effectivness



Godkjenning av legemidler - MT
• Markedsføringstillatelse  (MT) – tuftet på:

• Nytte/risiko 
• Kvalitet (produksjon)
• Utredes i fellesskapet under EMA-paraplyen

• Besluttes av EU –kommisjonen, Legemiddelverket 
fatter likelydende vedtak



Godkjenning av bruk – offentlig finansiering
• Metodevurdering (verdivurdering –HTA)

Tuftet på prioriteringskriterier
• Alvorlighet
• Nytte 
• Ressurs 

• Utredes av Legemiddelverket
• Besluttes av Beslutningsforum 

(spesialisthelsetjenesten) eller Legemiddelverket (§ 2 
Blåresept)



Forskjeller MT - verdivurdering
• MT nytte /risiko (holder å vise at det er effekt)
• HTA - relativ effekt (størrelsen)
• Kvantifisere størrelsen på effekt og over tid 

• Eksempel langtidsvirkningene av immunterapi



Utfordringer i verdivurderingen -usikkerhet
• Umodne data (darzalex)
• Surrogatendepunkter
• Små studier/små populasjoner



Umodne data - Extrapolation of overall survival for Darzalex



Pertuzumab – neo adjuvant - surrogatendepunkter
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Små pasientpopulasjoner - Enarmede studier

• Ser en økende bruk av enarmede studier  - orphan drugs
• Har sett mer av dette i sjeldne tilstander /sjeldne kreftformer
• Begrunnes med at det er vanskelig å rekruttere nok pasienter

• Er det et paradigmeskifte i valg av studiedesign i små 
populasjoner?

• Godtar ofte dette i påvente av mer data kommer – conditional
approval innvilges

• Utfordringen kommer i verdivurderingen når dataene ikke er 
tilstrekkelig robuste og prisen er høy…



Tidlig råd (collaborative advice)
• Godt etablert å søke råd for den regulatoriske prosess
• Råd om krav i HTA –prosess
• Kombinasjon av  råd om MT og HTA  kan føre til

• Raskere tilgang til nye og effektive legemidler 
• De riktige studiene utføres
• Endepunkt som gir ønsket verdi og nytte sett fra både

• Pasienperspektiv
• Regulatorisk perspektiv
• HTA perspektiv
• Betalerperspektiv



Rullerende innleveringer/utredninger
• Et stadig økende ønske!
• Rullerende utredninger - gjøre ting underveis 

• Det gjør vi hele tiden

• Tidlige beslutninger
• Et nei kan være endelig eller å vente på mer data
• Ja - det er mye verre å ta av et legemiddel eller ikke 

(innlåsningseffekt)



Etter Prioriteringsmeldingen
• Prioriteringsmeldingen ga

• Klare føringer om hva prioriteringer skal tuftes på
• Alvorlighet
• Nytte 
• Ressurs

• Betalingsvillighet avhenger av dette vektet mot hverandre
• Like kriterier for finansiering uavhengig av hvem i det offentlige som 

betaler
• Finansieringsansvaret følger behandlingsansvaret
• Alle nye legemidler skal metodevurderes
• Endringer i §2 og §3 Blåresept
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