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Regulatorisk dilemma:
Data akseptert ved markedsføringstillatelse (MT), 
men ikke alltid ved helseøkonomisk analyse (HTA)

Fase I og II 
vs

Fase III

Nye, surrogate endepunter
vs

Endelige endepunkter

Rullerende innsendelser 
av dokumentasjon

Sjeldne tilstander

Usikkerhet



Håndtering av usikkerheten

Godkjennelse 
basert på 
foreløpige 

data

Real World 
Data

Revurdering 
av 

godkjennelse

Fortsatt bruk

Ut av bruk



Legemiddelmeldingen:
Innovasjon (helsegevinst) skal tillegges vekt

• Helsegevinst og kostnadseffektivitet beregnes
• Strenge beregninger gir høyere kostnad / QALY enn i andre land
• Dette fører til større krav til prisreduksjon enn i andre land

Helseøkonomiske 
analyser

• Helseøkonomiske analyser og anbud brukes sammen - særnorsk
• Anbudsprisen inngår i helseøkonomiske analyser
• Effektforskjeller tillegges likevel ikke vekt i anbud

Anbud

• Kostnadseffektiviteten for et legemiddel vil variere mellom 
sykdommene den behandler

• Ulik helsegevinst vektlegges ikke alltid ved prisfastsettelse
• Risikerer at legemidler ikke tas i bruk for alle indikasjoner

Ett legemiddel, 
flere sykdommer



Ett legemiddel for flere indikasjoner 
- Samme pris

Kostnad/QALY

Betalingsgrense

Indikasjon A Indikasjon CIndikasjon B Indikasjon FIndikasjon EIndikasjon D

Større helsegevinst

Mindre helsegevinst



Prisdiskusjon hvis kostnaden er for høy

Kostnad/QALY

Pris

Pris
Pris

– Prisreduksjon når kostnad/QALY er for høy

– Dagens prisløsninger åpner ikke for 
indikasjonsbasert prisfastsettelse

– Konsekvensen er at enkelte pasientgrupper ikke får 
tilgang til ny behandling

Betalingsgrense



Krav til rabatt kan bli større enn salget

Antall pasienter / Salg

Ind B

Ind C

– Indikasjon C er kostnadseffektiv ved rabatt = 30%

– Myndighetene krever rabatten for alle 
indikasjoner

– Konsekvensen er at enkelte pasientgrupper ikke 
får tilgang til ny behandlingInd A

Indikasjon til 
vurdering

Total rabatt > 
bruken ved 

ind CRabatt



Lite 
alvorlig

Svært 
alvorlig

Betalings-
vilje per 

QALY

Alvorlighet og betalingsvilje
- Kan føre til redusert betalingsvilje

Current 
threshold

Future 
threshold?

Loss

Unchanged

Gain

TAP

Gain
GEVINST

Legemiddel A

Tidligere: Konstant betalingsvilje

Ny betalingsgrense

Ny betalingsgrense

Legemiddel D

Legemiddel C

Legemiddel B



Nye retningslinjer for HTA-dokumentasjon

• Legges listen høyere enn før? 
• Blir vurderingene relativt strenge (enn i andre land)?
• Særnorske krav?

• Alvorlighet – hvordan skal det tillegges vekt?
• Mange nye legemidler og indikasjoner skal vurderes

– Kategorier for vurderinger? Kan noen gjøres enklere / raskere?



Ved faglig uenighet

Second 
opinion

Dokumentasjon fra 
leverandør

Vurdering av 
myndighetene



Prisen brukes som balanseinstrument 
ved usikkerhet

• Når dataene vurderes som for usikre til å 
gi en konklusjon, hvordan kan prisen 
likevel brukes til å kompensere for 
usikkerheten?

• Hvordan skal prisjusteringer brukes 
relativt til sensitivitetsanalyser?

• Hvordan skal dette beregnes?
• Hvordan skal det vektes?
• I hvilken grad?
• I hvilke tilfeller?



Behov for tettere dialog for å forstå og finne 
løsninger sammen



Det handler om å sikre pasientens helsetjeneste

Takk for oppmerksomheten! 
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