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Vi viser til fagdirektørenes beslutning om å innføre unntak på gruppenivå for behandling med 
legemiddelet rituksimab ved multippel sklerose (MS). Legemiddelindustrien (LMI) mener denne 
beslutningen er problematisk og strider mot etablert politikk i legemiddelmeldingen, og med de 
prioriteringsreglene helsevesenet er satt til å styre etter. 

Fagdirektørenes beslutning er omtalt i et notat datert 25. juni, som er publisert på Nyemetoder.no.: 
https://nyemetoder.no/Documents/Unntak-%20gruppeniv%c3%a5/rituximab.pdf 

Bakgrunn 
Bestillerforum besluttet den 23.04.2018, i sak 35-18, at det skal gjennomføres en fullstendig 
metodevurdering for behandling av multippel sklerose (MS), og at denne metodevurderingen skal 
inkludere behandling med legemiddelet rituksimab selv om dette legemiddelet ikke er godkjent av 
legemiddelmyndighetene til behandling av MS. Videre har beslutningstagerne allerede bestemt at 
et nytt legemiddel, eller annen metode, ikke skal tas i bruk til nye pasienter mens det er til vurdering 
i Nye metoder. Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har likevel fattet en beslutning om at 
rituksimab kan tas i bruk til behandling av MS på tross av at legemiddelet ikke er godkjent av 
legemiddelmyndighetene for slik behandling, og på tross av at en prioriteringsvurdering som 
vanligvis skal gjøres, mangler. Vi mener dette har skjedd på et svakt grunnlag fordi den medisinske 
godkjenningen mangler, og at en slik beslutning undergraver de prioriteringsregler sykehusledelsen 
er satt til å forvalte av Stortinget, og det legemiddelpolitiske målet om å styrke innovasjon i 
helsevesenet. 

Legemiddelindustrien (LMI) mener det er avgjørende at det gjøres en grundig metodevurdering, 
etter de samme kriterier som gjelder i andre legemiddelsaker, før legemidler kan tas i bruk, når 
legemiddelet ikke er godkjent av legemiddelmyndighetene for den aktuelle indikasjonen. 
Fagdirektørene baserer sin beslutning på erfaringer fra Sverige, i stedet for dokumentert effekt og 
sikkerhet som er det vanlige når legemidler tas i bruk ved nye indikasjoner. Vanligvis stiller 
legemiddelmyndighetene strenge krav til dokumentert effekt og sikkerhet før legemidler kan tas i 
bruk på gruppenivå, men i dette tilfellet ser vi at fagdirektørene setter kravene til side. 

Når legemidler godkjennes for spesifikke behandlinger forutsetter det mange års utviklingsarbeide 
som skal dokumentere effekt og sikkerhet for denne sykdommen. Medisinske studier i fase I, II og III 
ligger til grunn for godkjennelser, og slike testprogrammer tar rundt ni år for hvert bruksområde 
(indikasjon). Det vil derfor alltid ligge grundige avveininger bak enhver utvikling av legemidler, også 
om det vurderes å utvide bruken til et nytt sykdomsfelt, for eksempel MS. I tilfellet med rituksimab 
viste det seg at en videreutvikling av legemiddelet til behandling av MS ikke var den beste 
medisinske løsningen, og firmaet valgte derfor å gå videre med utvikling av andre virkestoff for 
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denne tilstanden. Firmaet har derfor naturligvis heller ikke søkt om markedsføringstillatelse for 
rituksimab til behandling av MS da dokumentasjon for denne behandlingen ikke foreligger for dette 
legemiddelet.  
 

Regulatorisk godkjenning 
Det er europeiske legemiddelmyndigheter som European Medicines Agency og Statens legemiddelverk 
som evaluerer legemidlenes kvalitet, sikkerhet og effekt, som legges til grunn for 
markedsføringstillatelsen. Dette er svært grundige evalueringer av grupper av eksperter på sine områder 
som gransker alle aspekter av legemidlet. Legemidlet skal ha en tilfredsstillende 
kvalitetsdokumentasjon, i tillegg til en evaluering av størrelsen på effekten opp mot legemidlets 
bivirkningsprofil. Dette danner grunnlaget for evalueringen av legemidlets nytte/risiko-profil, og må 
være positiv for at det skal godkjennes. Dersom det oppdages en særskilt risiko for legemidlet i de 
kliniske studiene, vil myndighetene kunne pålegge målrettede tiltak for å redusere denne risikoen, slik at 
den totale nytte/risiko-profilen blir positiv. Når legemidler brukes off label får man ikke nøyaktig oversikt 
over verken effekten eller bivirkningene, og målrettede tiltak for å redusere risiko for bivirkninger kan 
dermed heller ikke pålegges. Godkjente legemidler har gjennomgått slik evaluering, og der det er 
nødvendig er slike tiltak pålagt. 

Legemiddelprodusentene er i tillegg pålagt å overvåke bivirkninger for sine legemidler etter at de 
kommer på markedet for å ha kontroll på nytte/risiko-profilen. Dersom det oppdages en ny uakseptabel 
bivirkning vil legemidlet miste sin godkjenning og kan ikke brukes i behandling. Dette skjedde med for 
eksempel med legemidlet Zinbryta på MS-indikasjon i mars 2018. Dette viser viktigheten av 
bivirkningsovervåkningen og det viser også at godkjenningsordningen fungerer. Nytte/risiko-profilen er 
ukjent når legemidler brukes off label, og kan følgelig heller ikke overvåkes kontinuerlig slik det gjøres for 
legemidler med en godkjent indikasjon. Eksemplet med Zinbryta viser hvor viktig godkjenningen er, og 
hvor viktig det er å kontinuerlig overvåke nytte/risiko-profilen. 

Den regulatoriske godkjenningen gjøres for hvert legemiddel og for hver pasientgruppe. For en 
regulatorisk understøttelse henviser fagdirektørene imidlertid til Helsetilsynets tilsyn for et annet 
legemiddel for en helt annen pasientgruppe. Eksemplet det henvises til er Avastin til bruk ved våt AMD. 
Det er riktig at det ikke er et regulatorisk problem, men heller pasientens problem at sykehuset påførte 
dem øyeinfeksjoner ved feilbruk av et legemiddel off label, altså bruk utenom godkjent indikasjon. Slik 
bruk kan være nødvendig der pasienter har et udekket medisinsk behov, men når det finnes godkjente 
legemidler bør disse være å foretrekke. 

Ved å akseptere et off label-legemiddel, bygger helseforetakene opp en egen godkjenningsordning som 
er unntatt de regulatoriske kravene for legemidler. Dette kan få svært uheldige konsekvenser. 

Fremtidens manglende utvikling innenfor MS-behandling 
Fagdirektørene har rett i at helsepersonell har anledning til å forskrive legemidler utenom godkjent 
indikasjon, men når det skjer på bekostning av godkjent behandling er det uheldig. Det finnes dessverre 
fortsatt mange udekkede medisinske behov og i disse tilfellene er off label-forskrivning er helt 
nødvendig. Vi ser dette som svært beklagelig for forskningen på MS-feltet da det ikke lengre vil være 
økonomisk forsvarlig å investere i forskning som skal understøtte den regulatoriske dokumentasjonen. I 
første omgang vil dette kunne ramme MS-forskningen, siden signalet fra fagdirektørene er at MS-
behandling ikke behøver dokumentasjon av regulatorisk kvalitet. Det er nettopp dokumentasjon av 
regulatorisk kvalitet som vanligvis er kravet for å ta i bruk legemidler. Det finnes da ingen insentiver i å 
forske frem nye legemidler på MS, eller å investere i kliniske studier for andre substanser for MS-
indikasjonen. 

Det som er mer alvorlig er at dette kan skape usikkerhet om investeringer i legemiddelutvikling ved alle 
andre sykdommer dersom det generelt aksepteres å bruke legemidler utenfor regulatorisk godkjent 
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indikasjon. Insentivene for forskning på nye legemidler i det regulatoriske sporet forsvinner dersom det 
uansett er aksept for at legemiddelbehandling heller kan følge off label-sidesporet. 

Økonomiske motiver vs. ukjent nytte/risiko 
Det finnes en rekke MS-legemidler med dokumentert positiv nytte/risiko-profil. Når disse legemidlene i 
tillegg er vurdert å være kostnadseffektive, synes vi det er svært uheldig at det er økonomiske motiver 
som er grunnlaget for at pasientene skal utsettes for et udokumentert legemiddel med ukjent 
nytte/risiko-profil. 

Forskrivers særskilte ansvar ved off label forskrivning 
Den regulatoriske godkjenningen av et legemiddel gir forskriveren en trygghet i at legemidlet et grundig 
evaluert av myndighetene. Det påhviler forskriveren et særskilt ansvar ved forskrivning av et uregistrert 
legemiddel eller legemiddel utenfor indikasjon. Også i lys av dette særskilte ansvaret mener vi det er 
uheldig at fagdirektørene åpner for bruk av ikke-godkjente legemidler når det finnes godkjente 
legemidler for samme indikasjon.  

Helhetlig legemiddelpolitikk 
Utviklingen av legemidler er med rette en tidkrevende, kostbar og risikofylt aktivitet. Legemidlene 
må gjennomgå en grundig utprøving i kliniske studier etter strenge internasjonale standarder. Dette 
gjelder både for nye legemidler og dersom eksisterende legemidler skal godkjennes til bruk på nye 
sykdomsgrupper. Slik utvikling tar tid, og det koster. For sikkerhetens skyld. 

I siste instans er det pasientene som bruker legemidlene, og godkjenningsordningene er bygget opp 
for å sikre at pasientene kan få effektive legemidler som er trygge å bruke. Vi har myndigheter som 
gjennomgår store dokumentasjonspakker for å sikre at pasientene får legemidler som gir dem større 
nytte enn risiko. Helsepersonell forholder seg til myndighetenes evalueringer og 
legemiddelinformasjon. Og til slutt har vi har legemiddelutviklere som forsker frem nye 
helseinnovasjoner i henhold til de strenge kravene.  

Vi har kommet langt med medikamentelle behandlinger. Hiv-infeksjoner er ikke lengre en dødsdom, 
stadig flere overlever kreft, og vi kan bremse MS. Dette betyr ikke at vi er i mål med alle 
behandlinger og det er fortsatt pasientgrupper som har et udekket medisinsk behov. Derfor er det 
viktig å føre en helhetlig legemiddelpolitikk for å sikre at nye innovasjoner kan utvikles og at 
legemidler som brukes er dokumentert å ha større nytte enn risiko. 

I den helhetlige legemiddelpolitikken må innovasjoner verdsettes og benyttes for å danne insentiver 
for nyutvikling.  
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Innovasjon er et legemiddelpolitisk mål 
Det var svært gledelig å se at det ble innført et nytt legemiddelpolitisk mål i legemiddelmeldingen om å 
«legge til rette for forskning og innovasjon». Legemiddelindustrien investerer store summer for å 
fremskaffe dokumentasjon av høy standard for å tilfredsstille de kravene i den regulatoriske 
godkjenningen. Helseforetakenes anti-innovative off label-sidespor undergraver innovasjonen som fører 
frem til den regulatoriske godkjenningen. 

Vi mener det er kritikkverdig å ikke vente på en fullstendig metodevurdering når legemidlet mangler en 
medisinsk godkjenning fra Legemiddelverket. Beslutningen er heller ikke er i tråd med 
legemiddelpolitiske signaler om innovasjon og prioritering, og vi anmoder derfor om at vedtaket 
omgjøres. 

Med vennlig hilsen 
Legemiddelindustrien (LMI) 

Karita Bekkemellem Inge Johansen 
Administrerende direktør Seniorrådgiver 

Kopi: 

Beslutningsforum 
Dagens Medisin 
Statens legemiddelverk 
Helse- og Omsorgsdepartementet 
MS-forbundet 
Legeforeningen 


