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Mal for innsending av dokumentasjon 
for hurtig metodevurdering av 
legemidler 

 

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.  

To maler for hurtig metodevurdering er utarbeidet: 

1. Mal for innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr, 

diagnostiske tiltak og prosedyrer 

2. Mal for innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av legemidler 

 

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

esom 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 etc. vedrørende innsendelse av 

dokumentasjon, er dere velkomne til å kontakte Statens legemiddelverk ved å sende en mail til 

sykehus@legemiddelverket.no; eller på telefon: +47 22 89 77 00 

 

De økonomiske analysene i metodevurderingene som skal gjennomføres baserer seg på 

anbefalingene i Helsedirektoratets og Legemiddelverkets veiledere for helseøkonomiske analyser og 

mal for refusjonssøknad (blåreseptordningen). 

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 Statens legemiddelverk  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. Statens legemiddelverk vil da rette en 

henvendelse til aktuell produsent/leverandør om innsending av dokumentasjon i samsvar med 

beskrivelsene som fremgår i malen. 

mailto:sykehus@legemiddelverket.no
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/okonomisk-evaluering-av-helsetiltak--en-veileder/Sider/default.aspx
http://legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/soeknad_om_refusjon/retningslinjer_for_legemiddeloekonomiske_analyser/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/system-for-innforing-av-nye-metoder/Sider/default.aspx
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Legemiddelverket ber produsentene/ MT-innehavere om at dokumentasjonen presenteres 

systematisk slik det er foreslått i denne malen.  Avvik fra malen eller elementer som blir vurdert av 

produsenten til ikke å være relevant må begrunnes. Dokumentasjon kan sendes på engelsk eller et 

skandinavisk språk. Dokumentasjonen skal sendes elektronisk. Dersom det er brukt en 

helseøkonomisk modell til å beregne kostnadseffektivitet, ønskes det at denne sendes inn.  

 

Konfidensielt materiale (forretningshemmeligheter eller data som er i påvente av publisering) som 

ikke kan offentliggjøres blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk (Forvaltningsloven, 

Legemiddelloven). Legemiddelverket vil offentliggjøre ferdigstilte rapporter på sine nettsider. 

 

Malen er utarbeidet av Legemiddelverket i samarbeid med Kunnskapssenteret og nasjonal 

arbeidsgruppe for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.  
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1. Oppdraget for hurtig metodevurdering 
Beskriv kort hvilket oppdrag for hurtig metodevurdering som innsendt dokumentasjon skal svare på.  

2. Opplysninger om MT-innehaver / representant for 

produsent 
Kontaktinformasjon til den som sender inn dokumentasjonen. 

3. Metodebeskrivelse  

3.1 Beskrivelse av produktet 

 Preparatnavn 

 Virkestoff 

 Legemiddelform 

 Styrke 

 Anbefalt daglig dosering 

 Medisinsk godkjent indikasjon  

Hva er status for godkjenning og bruk, i Norge og i andre europeiske land samt USA? 

 

3.2 Beskrivelse av målgruppen og bruksområdet for metoden  

Henviser her til Retningslinjer for Legemiddeløkonomiske analyser; pkt. 2.4 

Beskrivelse av sykdom og epidemiologi  

Beskrivelse av sykdommen legemidlet er indisert for, inklusive sykdommens konsekvenser på kort og 

lang sikt samt sykdommens grad av alvorlighet. Beskrivelse av mest relevante pasientgruppe(ne) 

inklusive nåværende og forventet utvikling av prevalens/insidens. 

Behandlingsregime med legemiddelet  

Dosering per døgn. 

Forventet behandlingstid (Livslang behandling?). 

Kontinuerlig eller intermitterende behandling? (F.eks. seks måneder per år). 

Effekt og bivirkninger av legemidlet i relevante pasientgrupper.  

Forbruk av eventuell tilleggsmedikasjon.  

Oversikt over eksisterende behandlingstilbud  

Beskrivelse av norsk behandlingstradisjon innen den aktuelle indikasjon. Beskriv nasjonale 

behandlingsretningslinjer for tilstanden, hvis relevant. 

Anslag over totalt antall pasienter indisert for medikamentell behandling innen denne indikasjonen. 

Legemiddelforbruk, inklusive tilleggsmedikasjon, per preparatgruppe og preparat (AUP og totalt 

antall DDD solgt). 

 

http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/soeknad_om_refusjon/mal_for_refusjonssoeknad/Sider/default.aspx#Kapittel8
http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/soeknad_om_refusjon/mal_for_refusjonssoeknad/Sider/default.aspx#Kapittel10


5 
Versjon 2.0. 24012014 

Legemiddelets plassering i behandlingstilbudet 

 Kliniske fortrinn/Hva er fordeler sammenliknet med dagens behandling? 

 Hvilken behandling, herunder hvilke legemidler, blir fortrengt – helt eller delvis – av 

legemidlet? 

 Hvor mange pasienter vil bli berørt?  

 Vil legemiddelet medføre endringer i diagnostikk1 og behandling? 

 Vil bruken av legemiddelet medføre endringer i infrastruktur (organisering av helsetjenesten, 

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

 Vil innføring av legemidlet kunne få negative følger for utsatte pasientgrupper? 

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

det kommende året og senere år. 

 

4. Oppsummering av klinisk dokumentasjon   

Opplysninger om legemidlet og dets virkemåte skal hovedsakelig baseres på preparatomtalen 

eller tilsvarende dokumentasjon som foreligger som en del av søknad om 

markedsføringstillatelse. (2.6 i Retningslinjer for Legemiddeløkonomiske analyser). 

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

 

4.1 Beskrivelse av inkluderte studier 

Oversikt over inkluderte studier i tabellform  

Studie 

(akronym, id nr.) 

 

Type design 

Referanse Populasjon Intervensjon Sammenlikning 

Studie 1     

Studie 2     

Osv.     

 

Hvis noen av de identifiserte studiene ikke skal benyttes videre i den helseøkonomiske analysen bør 

det presiseres og begrunnes.  

 

 

                                                             
1
 Kostnader ved diagnostiske tester bør inkluderes i analysen 

http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/soeknad_om_refusjon/mal_for_refusjonssoeknad/Sider/default.aspx#Kapittel11
http://www.kunnskapssenteret.no/verkt%C3%B8y/slik-oppsummerer-vi-forskning


6 
Versjon 2.0. 24012014 

Detaljert beskrivelse av inkluderte studier 

Lag en kort oppsummering i tekst og beskriv detaljer fra hver enkelt studie i tabellform. Presiser 

eventuelle viktige forskjeller mellom studiene. Se forslag til tabell. 

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

Lokalisasjon/sted utført/land    

Design/studietype    

Varighet av studien    

Randomiseringsmetode    

Metode for blinding (utprøver, 

pasient, endepunktsvurderer) 

   

Intervensjon (n=)    

Sammenlikning/kontroll (n=)    

Primære endepunkt (inkl. 

måleverktøy og måletidspunkt) 

   

Sekundære endepunkt inkl. 

bivirkninger (inkl. måleverktøy og 

måletidspunkt) 

   

Oppfølgingstid    

 

4.2 Pasientpopulasjon i studiene 

Beskriv inklusjons og eksklusjonskriterier i studiene 

Studie (akronym, id nr.) Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier 

Studie 1 Viktige inklusjonskriterier 

som for eksempel alder, 

kjønn, diagnose, 

alvorlighetsgrad, etc. 

 

Studie 2   

Osv.   
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Baseline karakteristika av pasientene i inkluderte studier 

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

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

Alder   

Kjønn   

osv   

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

 

Endepunkter  

Beskriv endepunktene i hver studie. Valg av endepunkt bør være i tråd med retningslinjer utarbeidet 

av EMA (« European Medicines Agency's guidelines on the clinical efficacy and safety of medicines»). 

Studie (akronym, 

id nr.) 

Primære endepunkt  Sekundære endepunkt inkl. 

bivirkninger  

Studie 1   

Studie 2   

osv   

 

4.3 Presentasjon av resultater 

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. 

Metaanalyser  

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

modell, «choice of effect» parameter, sensitivitetsanalyser) og test for heterogenitet. 

Indirekte sammenlikninger 

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

om det skal gjennomføres indirekte sammenlikninger. Se Legemiddelverkets retningslinjer for 

helseøkonomiske analyser. Fremstill tydelig vurderingen bak valget, hvordan studiene til den 
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indirekte sammenlikningen ble identifisert, data ekstrahert, og hvilken metode som ble valgt for 

analysen. 

4.4 Oppsummering av hovedfunnene 

Lag en kort oppsummering av hovedfunnene i den foreliggende kliniske dokumentasjonen, med 

fokus på effekter og bivirkninger. Lag en kort oppsummering av styrker og svakheter i 

dokumentasjonsgrunnlaget for legemidlet. 

4.5 Relevansen til norske forhold 

Diskuter kort hvordan og i hvilken grad dokumentasjonsgrunnlaget 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.  

 

5. Kostnadseffektivitetsanalyse 
Retningslinjer for helseøkonomiske analyser utarbeidet ved Legemiddelverket er også 

retningsgivende for utforming av analyser for legemidler som skal brukes i spesialisthelsetjenesten. 

Retningslinjer for helseøkonomiske analyser finner du her: 

http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/soeknad_om_refusjon/mal_for_refusjonssoe

knad/Documents/Retningslinjer%20per%201%20mars%202012.pdf 

 

5.1 Tidligere publiserte kostnadseffektivitetsanalyser 
Legemiddelverket ønsker at dersom det finnes publiserte helseøkonomiske analyser 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**  

Sammen-
likning 

Studie 1         

Studie 2         

Osv.         

* QALY: Quality-adjusted life years (kvalitetsjusterte leveår) 
** IKER: Inkrementell kostnadseffektivitetsratio. På engelsk; ICER (Incremental cost-effectiveness ratio) 
 

  

http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/soeknad_om_refusjon/mal_for_refusjonssoeknad/Documents/Retningslinjer%20per%201%20mars%202012.pdf
http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/soeknad_om_refusjon/mal_for_refusjonssoeknad/Documents/Retningslinjer%20per%201%20mars%202012.pdf
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5.2 Egen kostnadseffektivitetsanalyse 

 
Utredningsinstruksen (FAD 2005) og Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske 
analyser (FIN 2005) utgjør fundamentet for hvorfor og hvordan samfunnsøkonomiske analyser 
skal gjøres for å gi et godt beslutningsgrunnlag for offentlige investeringer i Norge. På lavere nivå 
kan spesifikke institusjoner som vurderer samfunnsøkonomiske analyser ha egne, mer detaljerte 
krav eller anbefalinger. Et eksempel på dette er Legemiddelverkets krav til 
legemiddeløkonomiske analyser, som sendes inn i forbindelse med søknad om opptak av 
legemidler på blå resept.  
 
Legemiddelverket henviser til Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser av 01032012 ved 

utarbeidelse av egne kostnadseffektivitetsanalyser. I de foreliggende retningslinjene for 
legemiddeløkonomiske analyser legges det frem krav og anbefalinger om hvordan 
legemiddeløkonomiske analyser skal gjennomføres. Det sentrale her er hvilket perspektiv 
analysene skal ha, hvilke kostnader og nyttevirkninger som skal inkluderes, og hvordan de skal 
beregnes. I anbefalingene er det gjort noen vurderinger av både analysemetoder og metoder for 
måling av livskvalitet. Det er også gitt noen utdypende begrunnelser for de valgene som er gjort, 
samt noe utfyllende veiledning.  
http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/soeknad_om_refusjon/mal_for_refusjonssoe

knad/Documents/Retningslinjer%20per%201%20mars%202012.pdf 

Avvik fra disse anbefalinger gjelder for valg av analysens perspektiv og er nærmere spesifisert i eget 

avsnitt under. 

Avvik fra anbefalinger i Retningslinjer for legemiddeløkonomiske 

analyser 
 Analysens perspektiv 

Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser: Avsnitt «2.1, Standardanalyse» og « 2.7,  

Perspektiv og synliggjøring av konsekvenser for ulike aktører i standardanalysen ved vurderinger i 

forbindelse med opptak på blå resept er anbefalt perspektiv «Samfunnsperspektiv, med 

begrensninger».  

I hurtigmetodevurderinger for legemidler i spesialisthelsetjenesten skal analysen utføres i både 

«samfunnsperspektiv med begrensninger» og i «helsetjenesteperspektiv». 

 

  

http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/soeknad_om_refusjon/mal_for_refusjonssoeknad/Documents/Retningslinjer%20per%201%20mars%202012.pdf
http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/soeknad_om_refusjon/mal_for_refusjonssoeknad/Documents/Retningslinjer%20per%201%20mars%202012.pdf
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5.3 Metodens budsjettmessige konsekvenser 

Produsentene skal beregne metodens budsjettmessige konsekvenser. Statens Legemiddelverk 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 pasientens 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 

(tabellene nederst). År 1 er første fulle kalenderår etter vedtaket.  
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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. 

2. Analyser med tillegg for utgiftene det vil representere dersom andre pasienter enn dem 

metodevurderingen gjaldt for også får behandling med produktet. 
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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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