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Mal for innsending av dokumentasjon 
for hurtig metodevurdering av 
medisinsk utstyr, diagnostiske tiltak, 
prosedyrer med videre 

 

Introduksjon 

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten innebærer bruk av hurtig 

metodevurdering ved innføring av medisinsk utstyr, diagnostiske tiltak, prosedyrer og legemidler.  

Det er nå utarbeidet to veiledere for innsending av dokumentasjon til en hurtig metodevurdering, en 

som brukes hvis metoden er et legemiddel og denne som brukes når metoden som skal vurderes er 

et medisinsk utstyr, et diagnostisk tiltak og/eller en prosedyre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spørsmål til malen, eller behov for assistanse, møter o.l. vedrørende innsendelse av 

dokumentasjon, er dere velkomne til å kontakte Kunnskapssenteret ved å sende en e-post til 

Metodevurdering@kunnskapssenteret.no.  

De økonomiske analysene i metodevurderingene som skal gjennomføres baserer seg på 

anbefalingene i Helsedirektoratets veileder for helseøkonomiske analyser som igjen følger 

anbefalingene i Finansdepartements veileder i samfunnsøkonomiske analyser og Fornyings- og 

administrasjonsdepartements utredningsinstruks. Denne malen for innsending av dokumentasjon til 

en hurtig metodevurdering inneholder i tillegg noen spesifikke krav når det gjelder innholdet og krav 

til rapportering. Disse er delvis basert på kravene i veileder for hurtige metodevurderinger til 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Det vil også være nødvendig å søke hjelp 

til metodebeskrivelse i Kunnskapssenterets håndbok ”Slik oppsummerer vi forskning” eller Cochrane 

Handbook. 

** Systembeskrivelsen er hoveddokumentet. Vi henviser til den for informasjon om det nasjonale 

systemets oppbygging, hva en metodevurdering er med mer. Nettside- klikk her  

 

**Dette er en mal for innsending av dokumentasjon til Kunnskapssenteret for en hurtig 

metodevurdering.  

 

Den aktuelle malen skal kun brukes av de produsenter/leverandører som skal sende inn 

dokumentasjon. Det vil først være aktuelt etter at Bestillerforum RHF har besluttet at det skal 

gjennomføres en hurtig metodevurdering på nasjonalt nivå. Kunnskapssentret vil da rette en 

henvendelse til aktuell produsent/leverandør/representanten om innsending av dokumentasjon i 

samsvar med beskrivelsene som fremgår i malen. 

Den aktuelle produsenten/leverandøren/representanten vil kunne ha en tett dialog med 

Kunnskapssenteret i forbindelse med innsending av dokumentasjonen. 

 

mailto:Metodevurdering@kunnskapssenteret.no
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/okonomisk-evaluering-av-helsetiltak--en-veileder/Sider/default.aspx
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statlig_okonomistyring/samfunnsokonomiske-analyser.html?id=438830
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/reglement/2005/utredningsinstruksen.html?id=107582
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/reglement/2005/utredningsinstruksen.html?id=107582
http://www.nice.org.uk/aboutnice/howwework/devnicetech/SpecificationForManufacturerSponsorSubmissionOfEvidence.jsp?domedia=1&mid=97E2DC44-19B9-E0B5-D4F73F1DB153AA86.
http://www.nice.org.uk/aboutnice/howwework/devnicetech/SpecificationForManufacturerSponsorSubmissionOfEvidence.jsp?domedia=1&mid=97E2DC44-19B9-E0B5-D4F73F1DB153AA86.
http://www.kunnskapssenteret.no/Verkt%C3%B8y/Slik+oppsummerer+vi+forskning.2139.cms
http://www.cochrane-handbook.org/
http://www.cochrane-handbook.org/
http://helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/system-for-innforing-av-nye-metoder/Sider/default.aspx
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Kunnskapssenteret ber om at dokumentasjonen presenteres systematisk i den rekkefølge som er 

angitt i denne malen. Avvik fra malen eller elementer som blir vurdert til ikke å være relevant må 

begrunnes. Dokumentasjon kan sendes på engelsk eller et skandinavisk språk. Dokumentasjonen skal 

sendes elektronisk i word-format1. Dersom det er brukt en helseøkonomisk modell til å beregne 

kostnadseffektivitet, ønskes det at denne sendes inn og at den er laget i et program som 

Kunnskapssenteret benytter (Excel, TreeAge).  

Dersom dokumentasjonen inneholder konfidensielt materiale (forretningshemmeligheter eller data 

som er i påvente av publisering) som ikke kan offentliggjøres av Kunnskapssenteret må det 

forhåndsavtales. Kunnskapssenteret vil offentliggjøre ferdigstilte rapporter på sine nettsider.  

Malen er utarbeidet av Kunnskapssenteret i samarbeid med nasjonal arbeidsgruppe for innføring av 

nye metoder i spesialisthelsetjenesten.  

                                                           
1
 I noen tilfeller vil PDF-format også være et hensiktsmessig format. Her henviser vi til en dialog med 

Kunnskapssentret 
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2 Oppdraget for hurtig metodevurdering 
Beskriv kort hvilket oppdrag for hurtig metodevurdering som innsendt dokumentasjon skal svare på.  

3 Opplysninger om produsenten/ representant for produsenten 
Kontaktinformasjon til den som sender inn dokumentasjonen. 

4 Bakgrunn 

4.1 Metodebeskrivelse 

4.1.1 Hva slags type metode er det?  

Gjelder det: 

- et medisinsk utstyr? (Hvis ja, angi kategori. ) 

- et diagnostisk tiltak? 

- en prosedyre? 

- en annen metode? Vennligst spesifiser. 

4.1.2 Hvordan fungerer metoden? Oppgi prinsipp. 

4.1.3 Er metoden helt ny, eller en videreutvikling av en eksisterende metode?  

4.1.4 Er metoden allerede i bruk til andre pasientgrupper eller for andre indikasjoner? 

4.1.5 Hvilken status har metoden med hensyn til eventuell sertifisering, CE-merking, bruk eller 

godkjenning i; 

a) Norge?  

b) andre land (internasjonalt)? 

4.1.6 Beskriv kort utviklingsforløpet til metoden. 

4.1.7  List opp pågående studier eller annen dokumentasjon som kan bli tilgjengelig for 

vurdering det kommende året og senere år. 

 

4.2 Beskrivelse av målgruppen og bruksområdet for metoden 

4.2.1 Hvilke pasientgrupper/tilstander er tenkt hjulpet ved bruk av metoden? 

- Beskriv den/de mest relevante pasientgruppe(ne) inklusive nåværende og forventet utvikling 

av prevalens/insidens. 

- Beskrivelse av sykdommen(/e) metoden er indisert for, inklusive sykdommens konsekvenser 

på kort og lang sikt samt sykdommens grad av alvorlighet.  

4.2.2 Hvilke fordeler er metoden tenkt å gi sammenliknet med dagens tilbud? 

4.2.3 Hvilken behandling, herunder hvilke andre metoder, blir fortrengt – helt eller delvis – av 

den aktuelle metoden?  

- Hvilken plass er metoden tenkt å ha i den kliniske hverdagen/helsetjenesten? 
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4.2.4 Hvor mange pasienter vil bli berørt? 

4.2.5 Oppgi eventuelle nasjonale retningslinjer for tilstanden som vil kunne påvirkes av 

metoden. 

4.2.6 Vil metoden medføre endringer i diagnostikk eller behandling? 

4.2.7 Vil metoden medføre endringer i infrastruktur (organisering av helsetjenesten, 

plassbehov, opplæring, monitorering, oppfølging, administrasjon eller kostnader)? 

4.2.8 Hvilke er de viktigste sammenlikningsgruppene, og begrunn valget ut fra norsk klinisk 

praksis? 

4.2.9 Vil innføring av metoden kunne få negative følger for utsatte pasientgrupper? 

4.2.10 Beskrive nåværende norsk behandlingstradisjon. 
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5 Oppsummering av klinisk dokumentasjon  
Hva foreligger av klinisk dokumentasjon for å demonstrere at metoden er effektiv og sikker? 

I de tilfeller hvor aktuell metode er en metode som har vært gjennom kliniske studier, en 

sertifiserings- og/eller en godkjenningsprosess her i landet, eller utenlands, så skal denne 

informasjon legges ved innsendingen. 

Det skal i tillegg utføres systematiske søk i relevante databaser etter studier med metoden og 

sammenlikningsalternativ. For mer informasjon om systematiske søk henviser vi til Håndbok for 

Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten – Slik oppsummerer vi forskning 

http://www.kunnskapssenteret.no/verkt%C3%B8y/slik-oppsummerer-vi-forskning 

5.1 Beskrivelse av studieidentifiseringen 

5.1.1 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

- Beskriv hva som er gjort for å identifisere relevante kliniske data, både publiserte og 

upubliserte data. 

- Ved søk etter publiserte studier beskriv valg av elektroniske databaser, hvilke 

databaser det ble søkt i, angi søketidspunkt og legg ved fullstendige søkestrategier 

med antall treff (kan være i vedlegg). Søket vil bli kontrollert av ansatte ved Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten.  

 

- Klargjør for inklusjons- og eksklusjonskriterier: 

Inklusjonskriterier Populasjon/pasientgruppe/indikasjon 

Intervensjon 

Sammenlikning 

Endepunkt 

Studiedesign 

Språkbegrensinger 

Studiekvalitet  

Eksklusjonskriterier Spesifiser om det var spesielle eksklusjonskriterier 

5.1.2 Utvelgelse av studier 

- Beskriv prosess for utvelgelse av studier og lag flytdiagram over prosessen. 

- Fortell gjerne hvor mange studier av hver type/design som forelå på hvert enkelt 

trinn i prosessen. Tilpass gjerne flytdiagram utviklet av PRISMA (http://www.prisma-

statement.org/statement.htm)  

- Presiser om data fra en enkelt studie er publisert i flere publikasjoner. 

http://www.kunnskapssenteret.no/verkt%C3%B8y/slik-oppsummerer-vi-forskning
http://www.prisma-statement.org/statement.htm
http://www.prisma-statement.org/statement.htm
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5.1.3 Relevante studier 

- Lag en komplett liste over relevante studier 

Studie 

(akronym, id nr.) 

Type design 

Referanse Populasjon Intervensjon Sammenlikning 

Studie 1     

Studie 2     

Osv.     

 

- Hvis noen av de identifiserte studiene ikke benyttes videre, som del av 

dokumentasjonsgrunnlaget, må det presiseres og begrunnes.   

5.2  Beskrivelse av inkluderte studier 

5.2.1 Inkluderte studier 

- Lag en kort oppsummering i tekst og beskriv detaljer fra hver enkelt studie i 

tabellform. Presiser eventuelle viktige forskjeller mellom studiene. 

 

Studie (akronym, id nr.) Studie 1 Studie 2 Osv. 

Lokalisasjon/sted utført/land    

Design/studietype    

Varighet av studien    

Randomiseringsmetode    

Metode for blinding (utprøver, 

pasient, utfallsvurderer) 

   

Intervensjon (n=)    

Sammenlikning/kontoll (n=)    

Primære utfall (inkl. måleverktøy 

og måletidspunkt) 

   

Sekundære utfall inkl. bivirkninger 

(inkl. måleverktøy og 

måletidspunkt) 

   

Oppfølgingstid    
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5.2.2 Pasientene/deltakerne 

- Beskriv pasientene/deltakerne i hver studie 

- Lag en kort oppsummering i tekst og beskriv detaljer fra hver enkelt studie i 

tabellform. Presiser eventuelle viktige forskjeller mellom studiene. 

Studie (akronym, id nr.) Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier 

Studie 1 Viktige inklusjonskriterier 

som for eksempel alder, 

kjønn, diagnose, 

alvorlighetsgrad, etc. 

 

Studie 2   

Osv.   

 

- Lag en oversiktstabell over viktige baseline karakteristika vedrørende pasientene i de 

inkluderte studiene: 

Studie (akronym, id nr.) Intervensjon: Sammenlikning: 

Studie 1 (n=) (n=) (n=) 

Alder   

Kjønn   

osv   

Studie 2 (n=) (n=) (n=) 

5.2.3 Endepunkter  

- Beskriv endepunktene i hver studie 

- Bruk EUnetHTAs retningslinjer for valg av kliniske endepunkt i metodevurderinger til 

å velge endepunkter. Beskriv valgene. Når det er formålstjenlig, oppgi om brukte 

verktøy er validerte og gyldige i Norge. 

Studie (akronym, 

id nr.) 

Primære utfall  Gyldighet i 

dagens praksis 

Sekundære utfall 

inkl. bivirkninger  

Gyldighet i 

dagens praksis 

Studie 1     

Studie 2     

osv     

 

http://www.eunethta.eu/outputs/methodological-guideline-rea-pharmaceuticals-clinical-endpoints
http://www.eunethta.eu/outputs/methodological-guideline-rea-pharmaceuticals-clinical-endpoints
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5.2.4 Statistiske analyser og definisjon av studiegrupper 

- Beskriv hypotesen som ble undersøkt og hvilke statistiske analyser som ble brukt.  

- Oppgi styrkeberegning, «sample size»-beregning inklusive forutsetninger som er lagt 

til grunn. 

- Oppgi tydelig om analysene inkluderer pasienter som har frafalt/hadde manglende 

målinger og hvordan dette ble håndtert.  

 

Studie (akronym, 

id nr.) 

Hypotese Statistisk 

analyse 

«Sample size», 

styrkeberegning 

Håndtering av data 

(frafall, manglende 

målinger med mer) 

Studie 1     

Studie 2     

osv…     

5.2.5 Flytskjema 

- Lag flytskjema over pasientenes gang gjennom studien (randomiserte pasienter, 

frafall fra gruppene, bytte av grupper med mer). Se for eksempel Consorts skjema. 

5.3 Kritisk vurdering av inkluderte studier 

5.3.1 Gjør en kritisk vurdering av alle de inkluderte studiene.   

- Se Kunnskapssenterets metodehåndbok ”Slik oppsummerer vi forskning”. 

En komplett kvalitetsvurdering for alle studiene må legges ved. Vurderingen vil bli 

kontrollert av ansatte ved Kunnskapssenteret. 

5.4  Presentasjon av resultater 

5.4.1 Oppgi resultater for alle relevante endepunkt  

- Når det er mulig skal data presenteres som «intention-to-treat-» analyser (analyser 

hvor alle pasientene er analysert i den gruppen de startet i). Avhengig av 

studiedesign og type endepunkt kan andre typer analyser også være aktuelle (f.eks 

«on-treatment» og «safety- on treatment»). 

- Definer alltid hvilke pasienter som er med i analysen og eventuelle årsaker til at noen 

pasienter ikke er med i analysene.  

- Oppgi tydelig om analysene inkluderer pasienter som frafalt/hadde manglende 

målinger og hvordan dette ble håndtert.  

- Data bør presenteres i tekst, tabell og grafisk når det er mulig. 

http://www.consort-statement.org/consort-statement/flow-diagram0/
http://www.kunnskapssenteret.no/Verkt%C3%B8y/Slik+oppsummerer+vi+forskning.2139.cms
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5.4.2 Metaanalyser  

- Dersom det finnes mer enn en studie, må det vurderes om det skal gjennomføres 

meta-analyser. Fremstill tydelig vurderingen bak valget av om meta-analyser er egnet 

eller ikke. 

Dersom metaanalyser inngår, rapporter som minimum: metodevalg («random» eller 

«fixed effects» modell, valg av effektparameter, sensitivitetsanalyser) og test for 

heterogenitet. 

5.4.3 Indirekte sammenligninger 

- Dersom det ikke finnes direkte sammenliknende studier (head-to-head studier), må 

det vurderes om det skal gjennomføres indirekte sammenlikninger. Se EUnetHTAs 

retningslinjer for indirekte sammenligninger. 

- Fremstill tydelig vurderingen bak valget, hvordan studiene til den indirekte 

sammenlikningen ble identifisert, data ekstrahert, og hvilken metode som ble valgt 

for analysen. 

5.5 Oppsummering av hovedfunnene  
- Lag en kort oppsummering av hovedfunnene i den foreliggende kliniske dokumentasjonen, 

med fokus på klinisk nytte og skade (effekter og bivirkninger) av den nye metoden. 

- Lag en kort oppsummering av styrker og svakheter i dokumentasjonsgrunnlaget for den nye 

metoden. 

5.6 Relevansen til norske forhold 
- Diskuter kort hvordan og i hvilken grad hovedfunnene er relevant for oppdraget. Identifiser 

faktorer som kan ha betydning for den eksterne validiteten til studieresultatene når de 

kommer til anvendelse i vanlig klinisk praksis.  

http://www.eunethta.eu/outputs/methodological-guideline-rea-pharmaceuticals-direct-and-indirect-comparison
http://www.eunethta.eu/outputs/methodological-guideline-rea-pharmaceuticals-direct-and-indirect-comparison
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6 Kostnadseffektivitet 

6.1 Tidligere publiserte kostnadseffektivitetsanalyse 

6.1.1 Identifikasjon av andre relevante publiserte analyser 

- Dersom det finnes publiserte kostnadseffektivitetsanalyser som er relevante for oppdraget så 

bør disse vedlegges.  

- Fyll ut følgende oversiktstabell over identifiserte studier: 

Studie År 

Land det 

ble 

gjennom-

ført i 

Hva slags  

modell 

analyse? 

Pasient-

populasjon 

(alder, kjønn, 

helsetilstand, 

osv.) 

 

Inkrementell 

QALY* 

gevinst 

Inkrementelle 

Kostnader  
IKER**  

Sammenlik

ning 

Studie 1         

Studie 2         

Osv.         

* QALY: Quality-adjusted life years (livskvalitetsjustert leveår) 

** IKER: Inkrementell kostnadseffektivitetsratio. På engelsk; ICER (Incremental cost-effectiveness ratio) 

6.1.2 Har det vært utført en mini-metodevurdering av metoden?  

-Se i MedNytt-databasen. 

6.2 Egen kostnadseffektivitetsanalyse  
- Anbefalingene i tabellen nedenfor angir en standardanalyse for vurderinger av ulike tiltaks 

kostnadseffektivitet. Med standardanalyse menes det metoder, forutsetninger og 

enhetsverdier man ønsker skal være felles. I kolonnen til høyre angis avsnittet i 

Helsedirektoratets veileder der hvert av elementene i analysen drøftes. 

Element i analysen Standardanalyse 
Avsnitt i Helsedirektoratets 

veileder 

Sammenlikningsalternativ 
Det eller de tiltakene som det nye 

tiltaket i størst grad vil erstatte. 
2.4 

Analysens perspektiv 

Helsetjenestens perspektiv for både 

helsegevinster og kostnader. 

Eventuelt også samfunnsperspektiv 

dersom det er aktuelt. 

2.5 

http://www.mednytt.no/
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Tidshorisont 

Så lang at alle viktige framtidige 

forskjeller i kostnader og 

konsekvenser mellom alternativene 

fanges opp 

2.6 

Analysemetode CUA* 2.8 

Mål for helse og indikator på 

helsegevinst 
QALY og leveår  2.7 

Metode for måling og personlig 

verdsetting av helsegevinster 
Generiske MAU**-instrumenter 2.7 

Inklusjon av produksjons-

virkninger 

Valgfritt å inkludere hvis relevant. 

Metodevalg skal begrunnes. 

Resultatene vises med og uten 

produksjonsvirkninger 

2.9 

Diskontering 
4 % per år for både kostnader og 

helseeffekter. 
2.10 

Metode for håndtering av 

usikkerhet 

PSA***, enveissensitivitetsanalyser 

(vist i tornadodiagram) og 

scenarioanalyser 

2.12 

* CUA: Cost-utility analysis 

** MAU: Multi-attribute utility 

*** PSA: Probabilistic sensitivity analysis 

6.2.1 Pasientgruppen i analysen 

- Beskriv pasientgruppen analysen retter seg mot. Skiller den seg fra målgruppen fra 4.2.1, og i 

så fall, hvordan? 

6.2.2 Analysens struktur 

- Beskriv og forklar analysenes struktur. 

- Er analysen basert på modellering eller direkte på kostnader og helseeffekter samlet inn som 

en del av en sammenlignende effektstudie («piggyback»-analyse)? Eller en kombinasjon av 

disse? 

- Dersom det benyttes modellering, angi hvordan sykdomsforløpet med dagens behandling 

modelleres og den nye behandlingen. Angi begrunnelse for valgene foretatt under byggingen 

av modellen.  

- Dersom analysen er basert direkte på en sammenlignende effektstudie, vennligst beskriv 

innsamling av kostnader og helseeffekter i detalj, som valg av målgruppe, bestemmelse av 

hvordan dataene (kostnader, livskvalitetsdata) skal samles inn og analyseres, og valg av 

tidsintervall/tidsramme for datainnhenting 
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6.2.3 Om metodene: intervensjon(ene) og komparator(ene) 

- Ved valg av sammenligningsalternativ, følg anbefalingene i Helsedirektoratets veileder 

(avsnitt 2.4) og i EUnetHTAs retningslinjer for hvordan utføre en metodevurdering. 

- Er metodens bruk i analysen i henhold til bruken undersøkt i de kliniske studiene? Hvis ikke, 

forklar hvorfor. 

6.2.4 Analysens perspektiv og tidshorisont 

- I hurtigmetodevurderinger for metoder i spesialisthelsetjenesten skal analysen utføres både i 

samfunnsperspektiv og i helsetjenesteperspektiv. 

- Vi henviser til Helsedirektoratets veiledere og dens anbefaling 5, samt kapittel 2.5 om 

perspektiv: 

- Samfunnsperspektiv: Analysen bør i utgangspunkt utføres i et samfunnsperspektiv, og bør 

gi en oversikt over hvordan konsekvensene av tiltakene fordeler seg på ulike aktører. Det 

anbefales at analysen utføres i et samfunnsperspektiv hvor alle vesentlige kostnader og 

konsekvenser inkluderes, uansett hvem de tilfaller, for eksempel stat, kommune, bedrifter, 

pasienter, pårørende (FIN 2005). 

- Helsetjeneste perspektiv: I analyser av nye tiltak i helsesektoren vil som oftest de mest 

sentrale kostnadene komme fra helse- og omsorgssektoren, og de mest sentrale 

helseeffektene vil være de som angår pasientene direkte. Det anbefales imidlertid å tenke 

bredt med tanke på konsekvenser. 

- Analysens tidshorisont bør være så lang at alle viktige forskjeller mellom 

sammenligningsalternativenes kostnader og helseeffekter fanges opp. Dette vil ofte medføre 

behov for et livsløpsperspektiv. 

6.2.5 Bruk av effektdata i modellen 

- Kliniske effektdata fra de inkluderte studiene anbefales inkludert i modellen i form av 

hasardratioer (alternativt relative risikoer eller oddsratioer) for en hendelse eller tilstand 

applisert på en bakgrunnsrisiko hentet fra norske epidemiologiske data (jf. avsnitt under). 

- Beskriv alle ledd i beregningen av sannsynligheten for ulike hendelser i modellen. 

- Kliniske, harde endepunkter (som for eksempel antall tilbakefall, infarkt, dødsfall, osv.) er 

foretrukket i modelleringen. Dersom intermediære (surrogate) endepunkter benyttes i 

modellen i stedet for kliniske endepunkt må dette begrunnes (for eksempel HbA1c, LDL-c, 

SBP, PSA, osv.). Angi også referanser og diskuter den tilgjengelige evidensen som støtter 

forholdet mellom de valgte surrogate og de relevante kliniske endepunktene. Se EUnetHTAs 

retningslinjer om bruk av surrogate endepunkter i metodevurderinger for flere detaljer. 

-  Over hvor lang tid er effektdataene applisert? Hvis dette går utover perioden det finnes 

klinisk dokumentasjon for skal dette begrunnes og antagelser skal beskrives grundig. Vis 

resultatene i diagramform, for eksempel ved hjelp av Kaplan-Meier-kurven.  

http://www.eunethta.eu/outputs/methodological-guideline-rea-pharmaceuticals-criteria-choice-most-appropriate-comparators
http://www.eunethta.eu/outputs/methodological-guideline-rea-pharmaceuticals-surrogate-endpoints
http://www.eunethta.eu/outputs/methodological-guideline-rea-pharmaceuticals-surrogate-endpoints
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Variabel Verdi 95 %-konfidensintervall Sannsynlighets-

fordeling 

(type og parametre) 

Referanse 

Utfall 1     

Utfall 2     

Osv. … …  … 

 

6.2.6 Bruk av epidemiologiske data i modell 

- Analysen bør så langt som mulig være basert på norske epidemiologiske data som kilde for 

bakgrunnsrisiko. Dersom norske epidemiologiske data ikke er tilgjengelig, bør man så langt 

som mulig velge data fra land som regnes som likest mulig Norge i forekomst av sykdom.  

- Noen ganger vil man måtte foreta en avveiing mellom studiekvalitet og overførbarhet (intern 

vs ekstern validitet). I slike tilfeller bør fordeler og ulemper ved de ulike valgene diskuteres. 

Kontrollarmen fra en RCT kan benyttes som en siste utvei, dersom det ikke er mulig å finne 

andre kilder til epidemiologiske data.  

- Vennligst fyll inn følgende oppsummeringstabell over de viktigste epidemiologiske 

parametrene benyttet i analysen:  

Variabel Verdi 95 %-konfidensintervall Sannsynlighets-

fordeling 

(type og parametre) 

Referanse 

Sannsynlighet 

for hendelse X 

 
 

  

Sannsynlighet 

for hendelse Y 

 
 

  

Osv. … …   

6.2.7 Pasientenes livskvalitet 

- Livskvalitetsjusterte leveår (QALY) er foretrukket som mål for helse. Dersom QALY ikke 

benyttes i analysen skal dette begrunnes. 

- Hvordan påvirker sykdommen pasientenes livskvalitet? Hvordan forventes det at pasientenes 

livskvalitet over tid vil utvikle seg, med og uten dagens etablerte behandling? Hvordan er 

denne utviklingen i forhold til utviklingen for befolkningen for øvrig? 
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- Ble det samlet inn livskvalitetsdata i forbindelse med de studiene det ble hentet kliniske data 

fra? Hvis ja, beskriv i detalj metoden for å verdsette pasientenes livskvalitet og for å samle 

inn disse dataene. Inkluder tidspunkt for måling og konfidensintervallene rundt målingene. 

- Oppgi hvilke livskvalitetsvekter som ble brukt i søknaden i følgende format: 

Helsetilstand Livskvalitetsvekt 
95 %-
konfidensintervall 

Kilde 
Begrunnelse for 
valget 

Helsetilstand 1     

Helsetilstand 2     

Osv.     

Hendelse 1     

Hendelse 2     

Osv.     

 

6.2.8 Identifisering, måling og verdsettelse av ressursbruken i modellen  

- Dette avsnittet tar utgangspunkt i avsnitt 2.9 i Helsedirektoratets veileder. 

- Den som sender inn må i tillegg rapportere kostnadene tilknyttet hver av helsetilstandene og 

hendelsene i modellen: 

Helsetilstand Kostnadspost Enhetskostnad Mengde 
Total 
kostnad 

Kilder 

Helsetilstand 
1 

Kostnadspost 1     

Kostnadspost 2     

Osv.     

TOTAL     

Helsetilstand 
2 

Kostnadspost 1     

Kostnadspost 2     

Osv.     

TOTAL     

Osv.      

Hendelse 1 

Kostnadspost 1     

Kostnadspost 2     

Osv.     

TOTAL     

Osv.      

 

6.2.9 Diskontering 

- Det anbefales å diskontere både helseeffekter og kostnader med den raten 

Finansdepartement anbefaler for tiltak med lav til moderat systematisk risiko, for tiden 4 % 

p.a. (jf. FIN 2005). Se avsnitt 2.10 i Helsedirektoratets veileder for flere detaljer. 
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6.2.10 Base case kostnadseffektivitetsresultater 

- Liste over alle behandlingene undersøkt i analysen i økende rekkefølge mht totale kostnader i 

tabellene nedenfor.  Angi den inkrementelle kostnads-effektivitets-ratio (IKER) til hver av 

behandlingene i forhold til relevant komparator (se avsnitt 2.4 i Helsedirektoratets veileder 

for en beskrivelse av kriteriene for valg av sammenligningsalternativet). 

Tiltak 

Totale 

kostnader 

(kr) 

Totalt 

antall 

leveår
 

Totalt 

antall 

QALYs 

Inkrementelle 

kostnader 

Vunne 

leveår 

Vunnet 

QALY 

IKER vs. 

relevant 

komparator 

(QALYs) 

NHB 

(Netto 

helsenytte) 

Behandlings-

alternativ 1 
       

 

Behandlings-

alternativ 2 
       

 

Behandlings-

alternativ 3 
       

 

Osv.         

 

6.2.11 Sensitivitetsanalyser 

- Usikkerheten rundt analysens resultater må undersøkes, beskrives og diskuteres vha. enveis 

og probabilistiske sensitivitetsanalyser, samt scenario analyser. Se avsnitt 2.12 i 

Helsedirektoratets veileder for en mer omfattende omtale av disse metodene. 

6.2.12 Subgruppeanalyser 

- Foreligger det data som tilsier at effekt og/eller kostnader forbundet med metoden under 

vurdering, er forskjellige mellom ulike subgrupper?  

- Hvis svaret er ja, og tiltaket har indikasjon/CE-merking for behandling av disse subgruppene, 

oppgi om subgruppene ble identifiserte før den kliniske studien ble utført (a priori) eller etter 

at resultatene fra studien forelå (a posteriori); beskriv subgruppenes kjennetegn; og til slutt 

rapporter modellens resultater for disse subgruppene. 

6.2.13 Fortolkning av analysens resultater 

- Hva anser den som sender inn som analysens hovedstyrker? Og hovedsvakheter? 

- Er resultatene i egen analyse i samsvar med resultatene i tidligere publiserte analyser? Hvis 

ikke, redegjør for de mulige årsakene bak forskjellene. 
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7 Metodens budsjettmessige konsekvenser 
Produsentene skal beregne metodens budsjettmessige konsekvenser, Nasjonalt Kunnskapssenter for 

helsetjenesten vil så vurdere og eventuelt gjøre egne beregninger. 

 

Produsenter skal beregne budsjettkonsekvenser for programkategori 10.30 i Statsbudsjettet 

(Spesialisthelsetjenester) ved eventuelt vedtak om innføring av deres metode (legemidler, MTU, osv.) 

i spesialisthelsetjenesten. Budsjettkonsekvenser defineres som merutgiftene, dvs. de totale utgiftene 

ved å innføre den nye metoden minus de totale utgiftene ved ikke å gjøre det. 

 

Dette er beregninger på nasjonalt nivå. Budsjettberegninger på regionalt eller lokalt nivå bør gjøres 

regionalt/lokalt. 

 

Tidshorisonten i analysen skal være fem år for legemidler. Dette fordi en antar at bruksomfanget av 

et nytt legemiddel vanligvis har satt seg i løpet av fem år. For andre produkter vil tidshorisonten 

variere avhengig av produktets økonomiske levetid/avskrivningstid. 

 

Beregning av merutgiftene skal ta utgangspunkt i følgende faktorer: 

1. Prisene spesialisthelsetjenesten betaler i beregningsperioden. 

2. Produktets antatte markedsandel blant de pasientene som metodevurderingen gjelder for, i 

hvert av de relevante årene etter tidspunktet for innføringsvedtaket.  

3. Fratrekk for: 

 utgifter til konkurrerende produkter som helt eller delvis vil erstattes av den nye 

metoden, 

 økt pasientbetaling, 

 og økte pasienters egenandeler ved poliklinisk behandling  

 

4. Andre utgifter knyttet til metodevurderingen (endring i liggedager, varekostnader, 

personellkostnader, pleiekostnader, avskrivning, reisekostnader dekket av 

spesialisthelsetjenesten, administrasjonskostnader, m.m.), inkluderes kun dersom det 

oppstår vesentlige forskjeller mellom metodene og disse forskjellene utgjør en stor andel av 

merutgiftene.  

 

Tabellene nedenfor viser et eksempel på hvordan beregningen av merutgifter kan gjøres. Utgiftene 

beregnes i to scenarier – ett der metoden er vedtatt innført (grønn tabell) og ett der dette ikke er 

tilfellet (oransje tabell). I hvert av scenariene anføres utgiftene til behandlingen av indikasjonen som 

det nye tiltaket gjelder for. Det kan være ulike behandlingsmåter, ulike tiltak, ulike legemidler som 

kan brukes til behandling av indikasjonen, dvs. det nye tiltaket og flere alternative 

sammenlikningstiltak. Da kan det være slik at en viss andel av pasientene får det nye tiltaket og visse 

andeler av pasientene får de alternative sammenlikningstiltakene.  

Budsjettberegningene skal dekke både det nye tiltaket og sammenlikningstiltakene hvis bruksomfang 

berøres av eventuell innføring av det nye tiltaket. Dette for at en skal få en samlet budsjettvirkning. 

Budsjettvirkningene er differansen mellom de to scenariene i hvert av de relevante årene i analysen 
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(tabellene nederst). År 1 er første fulle kalenderår etter vedtaket.  

 

 

Antall og andel pasienter dersom det nye tiltaket vedtas innført 

 
Antall og andel pasienter dersom det nye tiltaket IKKE vedtas innført 

  År 1 År 2 År 3 … År x 

 
  År 1 År 2 År 3 … År x 

Nytt tiltak           

 
Nytt tiltak           

Sammenligningstiltak A           

 
Sammenligningstiltak A           

Sammenligningstiltak B           

 
Sammenligningstiltak B           

Sammenligningstiltak C           

 
Sammenligningstiltak C           

 

Utgifter (årlige utgifter per pasient * antall pasienter per år) 

 
Utgifter (årlige utgifter per pasient * antall pasienter per år) 

  År 1 År 2 År 3 … År x 

 
  År 1 År 2 År 3 … År x 

Nytt tiltak           

 
Nytt tiltak           

Sammenligningstiltak A           

 
Sammenligningstiltak A           

Sammenligningstiltak B           

 
Sammenligningstiltak B           

Sammenligningstiltak C           

 
Sammenligningstiltak C           

Totale utgifter for 
spesialistehelsetjenesten for alle 
alternative tiltak i scenariet om det 
nye tiltaket vedtas innført           

 

Totale utgifter for 
spesialisthelsetjenesten for alle 
alternative tiltak i scenariet om det 
nye tiltaket IKKE vedtas innført           

 

Budsjettsvirkning 
 

År 1 År 2 År 3 … År x 

+ Utgifter dersom det nye tiltaket iverksettes           

- Utgifter uten det nye tiltaket, dvs. dagens 
utgifter 

          

- Økt egenandel v/ poliklinikkbehandling           

- Økt pasientbetaling           

Totale merutgifter           

 

NB! Antall sammenligningstiltak (komparatorer) vil kunne variere fra sak til sak. 

 

Beregningene må dessuten vise følgende: 

1. Hvor stor del av de totale merutgiftene som skyldes økning i pasientantallet og hvor stor del som 

skyldes overgang til en mer kostbar metode.  

2. Grunnlaget for sentrale forutsetninger i beregningene.  

I tillegg kan i spesielle tilfeller følgende beregninger være aktuelle: 

1. Analyser for subgrupper, for eksempel i tilfeller der en vil prioritere å gi tiltaket til kun en 

subgruppe av total målgruppe. 
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2. Analyser med tillegg for utgiftene det vil representere dersom andre pasienter enn dem 

metodevurderingen gjaldt for også får behandling med produktet. 

3. Sensitivitetsberegninger der sentrale forutsetninger og data endres, for å sjekke om resultatet av 

beregningene er svært sensitivt for endringer i disse. Dette er spesielt relevant dersom 

avgjørende forutsetninger i beregningene er svært usikre.  
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