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Mer bruk av helsedata gir raskere og bedre pasienttilgang



Health and biobank data in drug R&D
– across the life cycle from target ID to RWE
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«... usikkerhet knyttet til x, y, z gjør at man ikke kan 

fastslå hvorvidt behandlingen er kostnadseffektiv»
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Eksempler



Mulighetene i de nasjonale registrene er lite kjent i de medisinske 

fagmiljøene

• Utfordring: Mange kliniske fagmiljø har liten tradisjon for å drive 
registerforskning og mangler ressurser (registerkompetanse, 
analysekapasitet og finansiering) til å gjøre gode prosjekter. Aktuelle 
problemstillinger (HTA, faglige diskusjoner, retningslinjeutvikling) blir 
belyst i begrenset grad. 

• Bakgrunn: Gjennom metodevurderinger blir industrien godt kjent 
med helsedata som ligger i de store nasjonale registrene som Norsk 
Pasientregister, Reseptregisteret og Kommunalt pasient og 
brukerregister/KUHR.

• Suksesshistorie: Legemiddelfirma bygget videre på registerbaserte 
analyser fra HTA og utviklet dette til et samarbeidsprosjekt med 
fagmiljø. Dette har bl.a. resultert i at flere uavklarte problemstillinger 
har blitt besvart, en doktorgrad, etableringen av konsulentfirma og 
innovative presentasjonsplattformer.



Anskaffelsen/anbudets innretning er mangelfull

• Utfordring: Konkurransegrunnlaget kan være innrettet på en måte 
slik at man har en skjevhet i rammeverket, dvs. enkeltfirma får et 
konkurransefortrinn

• Bakgrunn: Konkurransegrunnlag bør være dynamiske for å ta 
hensyn til endringer i pasientbehandling, ny kunnskap og nye 
innovasjoner. Sykehusinnkjøp imøteser innspill fra leverandørene. 

• Mulig løsning: Registeruttrekk gjøres for å undersøke og eventuelt 
underbygge endringsforespørsel. Registereier godtar det som 
grunnlag for datatilgang (bl.a. i Reseptregisterets formål §1-3)

• Tips: Sykehusinnkjøp har også mye data og analysekyndige 
medarbeidere. Kan det være at en oppfordring er det som skal til for 
at saken blir belyst og at praksis endres? 

https://sykehusinnkjop.no/Documents/Legemidler/Andre%20dokumenter/Anskaffelsesplan%20pr%20okt%202019.pdf

https://sykehusinnkjop.no/Documents/Legemidler/Andre%20dokumenter/Anskaffelsesplan%20pr%20okt%202019.pdf


Mangelfulle anslag på hva som er dagens praksis

• Utfordring: Fire helseregioner. Fire klinikere. Fire helt 
ulike anslag på hva det behandles med i ulike linjer.

• Bakgrunn: Kan være vanskelig for en kliniker å ha 
full oversikt over hva som brukes hvor og i hvilken 
rekkefølge. Avgjørende for riktig posisjonering i 
etablert praksis (effekt, populasjon, komparator) 

• Mulig løsning: Lage en linjeoversikt der man viser 
andel pasienter som bruker hvilken behandling. 

• Tips: Benytt klinikere som rådgivere. Kan ofte være 
viktige bakenforliggende årsaker dataene i seg selv 
ikke forklarer (geografi, endring av retningslinjer, 
finansiering, anbud osv.)

https://content.iospress.com/articles/kidney-cancer/kca170020

https://content.iospress.com/articles/kidney-cancer/kca170020


Pasientpopulasjonens størrelse

• Utfordring: Pasientantallet er altfor høyt! Anslag fra naboland spriker. Standard patient
funnel er ikke god nok.

• Bakgrunn: Ny behandling skal brukes a) etter at andre behandlinger ikke har vist seg 
tilfredsstillende. Pasientene spesifiseres ved b) kjønn, c) aldersspenn og d) forsøkt doser 
av en viss størrelse

• Mulig løsning: Trekker ut pasientpopulasjon som har fått diagnosen (ICD eller ICPC) i en 
gitt tidsperiode. Isolerer deretter pasientpopulasjon i henhold til a-d. 

• Tips: God og omfattende forklaring til registereier om hvorfor aktuelle variabler skal være 
med. Et prosjekts suksess (tid og innhold) handler ofte om å ha klarhet i dette fra dag 1

• Eksempel: Sakubitril/valsartan (Entresto) til behandling av kronisk hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon (HFrEF).
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger/E/Entresto_endringer_2018.pdf

https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger/E/Entresto_endringer_2018.pdf


Usikkerhet knyttet til kostnadseffektivitet og/eller 

budsjettkonsekvenser

• Utfordring: Alder, kjønn eller annen variabel kan være 
avgjørende for at noe er kostnadseffektivt eller ikke.

• Bakgrunn: Man ønsker å få fjernet refusjonskriterier (eget 
legemiddel). Kan også være egenskaper ved komparator 
(dagens behandling).

• Mulig løsning: Hente ut data på relevante parametere (f.eks. 
død (som er i Reseptregisteret)). Mulig å illustrere variasjon 
statistisk og/eller visuelt.

• Tips: Man er prisgitt en diagnose som er «enkel å jobbe med» 
dvs. at det er dokumentert på en måte som gjør at man kan 
trekke slutninger. 

• Eksempel: Sakubitril/valsartan (Entresto) til behandling av 
kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF).
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger
/E/Entresto_endringer_2018.pdf

https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger/E/Entresto_endringer_2018.pdf


Enkelte terapiområder er det relativt lite 

epidemiologisk kunnskap om

• Utfordring: Psoriasis er et eksempel på et område der man vet lite om hvilken behandling 
norske pasienter mottar, sammenlignet med f.eks. de revmatiske sykdommene 

• Bakgrunn: Psoriasis behandles i økende grad med biologiske legemidler, men man 
kjenner lite til hvem som mottar behandling og når det skjer. Registerdataene har inntil 
nylig vært nokså grisete grunnet manglende bruk av diagnosekoder og fangst av 
legemidler på H-resept.

• Mulig løsning: Etter inspirasjon fra INSPIRE og registerprosjekt i naboland samarbeider 
relevante legemiddelfirmaer om å få på plass RWE på medisinsk behandling av 
plakkpsoriasis. Fagmiljø, akademia og registereiere er naturlige samarbeidspartnere. 
Modellen som utvikles kan enkelt appliseres på lignende terapiområder.

• Neste steg: Oppstartsmøte 09.10.2019 der LMI og seks legemiddelfirma samles for å 
sondere mulighetene



- «I motsetning til oljen blir helsedata mer verdifullt jo 

mer du bruker det»

Helsedata-prosjekt 
igangsettes

Interessenter (f.eks. 
klinikere, forskere, 

utredermiljøer) 
engasjeres

Myndigheter 
vurderer og 
behandler 

forespørsel

Prosjekt 
gjennomføres. 

Kompetanse og tillit 
skapes

Nye muligheter 
identifiseres og 
forbedring av 

konsept

• Gjennomførbarhetsbevis 

(proof-of-concept) skaper 

entusiasme og trygger flere 

investeringer

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-69-Helsedata-store-verdier-p%C3%A5-spill.pdf

• Underskog av leverandører 

skapes (vi trenger mer!)

• Rigide direktiver om 

personvern osv. går seg til jo 

mer de brukes

• Norge blir ansett som en 

destinasjon for å generere 

RWE

• Industrien blir ansett som en 

partner og en verdiskaper

• Kan oppfattes helt banalt til å 

begynne med

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-69-Helsedata-store-verdier-p%C3%A5-spill.pdf


Konklusjoner

• Norske helsedata brukes i altfor liten grad av industrien og kan øke sannsynligheten 

for pasienttilgang. Konkurransehensyn har hemmet gode og omfattende prosjekter 

slik som vi bl.a. ser i Sverige.

• Aldri har mulighetene vært større: Helseanalyseplattformen, nye policyer, nye data og 

bedret datakvalitet.

• Norsk helsetjeneste kan bli en leverandør til global legemiddelindustri.

• Vi trenger flere utredermiljø og universitetene kan bli en viktig hjørnestein. 

• Bedre utnyttelse av helsedata bør tvinge seg frem med nye behandlingsformer og 

persontilpasset medisin
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Enarmet studie og manglende dokumentasjon

• Utfordring: Man får markedsføringstillatelse, men for beslutningstagning om 

refusjon/tilgang stopper det opp. «Dokumentasjonen svarer ikke på problemstillingen».

• Bakgrunn: Små pasientpopulasjoner med langtkommen sykdom. Uetisk og tidkrevende å 

ikke gi alle pasientene tilgang til utprøvende behandling. Økende relevans etter hvert som 

persontilpasset medisin blir mer utbredt. 

• Mulig løsning: Identifisere en tilsvarende populasjon i register (f.eks. Kreftregisteret) og 

bruke denne som komparator i helseøkonomiske analyser

• Status: Ikke mulig å bruke metoden ovenfor per i dag. Etterlyses mer pragmatisme. 

Registerbasert oppfølging kan også være en løsning. 


