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Enhetsleder



Metodevarsling legemidler

Metodevarsling - antall 2020 2019 2018 2017

Totalt nye varsler 124 121 110 100

Sykehusfinansiering 91 85 83 68

Folketrygdfinansiering 30 36 21 29

Delt finansieringsansvar 3

I overføringsprosess/usikkert 3 3

Egenfinansiering 3

Oppdaterte metodevarsler 4 8 36



Leveranser metodevurderinger legemidler 
Nye metoder

Status for 2020 Antall Merknad

Totalt antall hurtig metodevurderinger 54

Behandlingstid:

Gjennomsnitt 211 dager (1 – 735* dager)

Median 195 dager (196 i 2019)

Korte notater uten dokumentasjon fra firma 19 16 av disse ga grunnlag for beslutning

Pågående hurtig metodevurderinger 48 (25 i 2019)

Bestilte dokumentasjonspakker til hurtig 
metodevurdering 
(dvs Legemiddelverket venter på 
dokumentasjonspakke for saken)

137

Fra 2017: 20

Fra 2018: 31 

Fra 2019: 37 

*Saken gjelder med lengst saksbehandlingstid gjelder Telotristat (Xermelo) til behandling av diaré ved malignt karsinoid syndrom. 
Dette var en krevende sak med usikkert datagrunnlag og Legemiddelverket har bevisst prioritert andre saker fremfor denne saken. 
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Kapasitet og utfordringer

• Antall nye legemidler og nye indikasjoner øker fortsatt

• Skal vi vurdere alt?

• Kan det tenkes alternativt for legemidler med mange indikasjoner?

• Hvor tynt grunnlag kan ligge til grunn for beslutninger?

• Midlertidig innføring krever revurdering
• Gir ytterligere press på kapasiteten

• Kan saker gå rett til beslutning dersom det er åpenbart at 
prioriteringskriteriene ikke er oppfylt
• Kaftrio blir en prøve på det

• Omkamper på nei beslutninger

• Manglende leveranser fra industrien

• Legemidler som er tatt i bruk på individuell refusjon
• For mange av legemidlene til sjeldne sykdommer er prioriteringskriteriene 

sannsynligvis ikke oppfylt
• Vil skape flere krevende problemstillinger



Etterlevelse av beslutninger

• Det er mange legemidler og flere har en rekke indikasjoner

• Nye metoder er fortsatt et ungt system 
• Vi har levert ca 250 saker til beslutning

• Mange legemidler ble tatt i bruk før etableringen

• Er alle legemidler som kom på markedet før 2014 finansiert?

• Lett tilgjengelig informasjon er vesentlig

• Viktig med lojalitet til systemet og beslutningene 

• Sammenhengen mellom beslutninger i Nye metoder og 
anbud
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