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Forslag om nasjonal metodevurdering 

 

Viktig informasjon – se på dette først og husk å krysse av! 

➢ Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Har du 
informasjon du mener ikke kan offentliggjøres, ta kontakt med sekretariatet før innsending.  

Forslagsstiller er klar over at skjemaet vil bli publisert i sin helhet (kryss av):         ☒ 

➢ Forslagsstiller har fylt ut punkt 18 nedenfor: «Interesser og eventuelle 

 interessekonflikter» (kryss av):             ☒ 

➢ Dette skjemaet brukes for å sende inn forslag om metodevurdering på nasjonalt nivå i Nye 
metoder. Skjemaet gjelder ikke forslag om forskningsprosjekter. En metodevurdering er en 
type kunnskapsoppsummering, og for at en slik skal kunne utføres, behøves dokumentasjon 
eksempelvis fra gjennomførte kliniske studier. Manglende dokumentasjonsgrunnlag kan 
være en av årsakene til at Bestillerforum RHF ikke gir oppdrag om en metodevurdering.  

➢ Hvis forslaget gjelder et medisinsk utstyr, er forslagsstiller kjent med dokumentet Veiledende 

kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder (link) (kryss av):   ☐          

Opplysninger om forslagsstiller  
Navn/kontaktperson Fredrik Holmboe 

Eventuell organisasjon/arbeidsplass AbbVie 

Kontaktinformasjon (e-post / telefon) fredrik.holmboe@abbvie.com  

Dato for innsending av forslag 7. November 2021 

 

Opplysninger om metoden som foreslås 

1. Forslagstillers tittel på forslaget:* 
*Denne kan endres under den videre behandlingen i systemet for Nye metoder: 

 

2. Kort beskrivelse av metoden som foreslås vurdert:  

 

Venetoklaks (Venclyxto) - Kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne 
pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (og som ikke har 
del(17p)/TP53 eller del(11q)). 

Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne 
pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Dette forslaget 
omhandler de pasientene som ikke fikk tilgang etter beslutningen i ID2019_100 der 
behandlingen ble innført for pasientgruppene med del(17p)/TP53 og del(11q). 

https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Veiledende%20kriterier%20for%20medisinsk%20utstyr%20i%20Nye%20metoder%20(29.06.17).pdf
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Veiledende%20kriterier%20for%20medisinsk%20utstyr%20i%20Nye%20metoder%20(29.06.17).pdf
mailto:fredrik.holmboe@abbvie.com
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3. Gi en kort begrunnelse for hvorfor det er viktig at metodevurderingen som foreslås bør 
gjennomføres:  

 

4. Foreslå hva som bør være hovedproblemstilling(er) for metodevurderingen, samt eventuelle 
underproblemstillinger. For deg som er kjent med «PICO (Patient, Intervention, Comparator, 
Outcome) -begrepet», inkluder gjerne tentativt forslag til PICO.* 
 

 
*PICO er et verktøy for å formulere presise problemstillinger i metodevurderingsarbeid. PICO er en forkortelse for 

Population/Problem – Intervention – Comparison – Outcome. PICO brukes til å presisere hvilken populasjon/problem som skal 
studeres, hvilke(t) tiltak (metode/behandling) som skal vurderes, hvilket tiltak  det er naturlig å sammenligne med, og hvilke 
utfall/endepunkter det er relevant å måle/vurdere. PICO er viktig for planlegging og gjennomføring av en metodevurdering. 
 
 

5. Kort beskrivelse av dagens tilbud (Hvilken metode brukes nå?  Status for metoden (gir kurativ 
behandling, forlenget levetid etc.) Vil metoden som foreslås vurdert erstatte eller komme i tillegg 
til dagens tilbud?) 

 

6. Forslaget gjelder: Ja Nei 

En metode som er aktuell for spesialisthelsetjenesten  ☒ ☐ 

En ny og innovativ metode ☒ ☐ 

Et nytt bruksområde, eller en ny indikasjon for en etablert metode ☒ ☐ 

En sammenligning mellom flere metoder ☒ ☐ 

Er metoden tatt i bruk?   ☒ ☐ 

                Hvis ja – metode er tatt i bruk i klinisk praksis ☒ ☐ 

                Hvis ja – metode er tatt i bruk innen forskning/utprøving ☐ ☐ 

Revurdering/utfasing av en metode som er tatt i bruk i klinisk praksis ☐ ☐ 

Beslutningsforum fattet en foreløpig beslutning i saken (ID2019_100) 31. mai 2021. 
Beslutningen endte med begrensninger i pasientpopulasjonen basert på 
beslutningsgrunnlaget Legemiddelverket presenterte. Dette var et mangelfullt 
beslutningsgrunnlag ettersom det ikke ble gjennomført økonomiske analyser og dermed 
heller ikke presentert en forventningsverdi for tiltaket. Sett i forhold til vurderingene til TLV 
og beslutningen i Sverige der resultater av analysen ble presentert, er det god grunn for å 
tro at den norske beslutningen ikke er en god beslutning, men som følge av en mangelfull 
utredning og beslutningsgrunnlag er det ikke mulig å vite basert på utredningen som 
foreligger. 

En fortsettelse av vurderingen påbegynt i ID2019_100 der det gjøres en økonomisk 
evaluering slik at prioriteringskriteriene kan vurderes for pasientene som med dagens 
beslutning ikke har fått tilgang til behandling med legemidlet. 

En fortsettelse av vurderingen påbegynt i ID2019_100 der det gjøres en økonomisk 
evaluering slik at prioriteringskriteriene kan vurderes for pasientene som med dagens 
beslutning ikke har fått tilgang til behandling med legemidlet. 
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Eventuelle kommentarer til bruken av metoden: 

 

7. Hva omfatter metoden som foreslås (flere kryss mulig)? 

Legemiddel   ☒ 

Medisinsk utstyr som er CE-merket*  ☐ 

*Angi klassifisering og bruksområde:  

 
 

Medisinsk utstyr som ikke er CE-merket  ☐ 

Prosedyre   ☐ 

Screening   ☐ 

Høyspesialiserte tjenester/nasjonale tilbud   ☐ 

Organisatorisk oppsett av helsetjenesten   ☐ 

Annet (beskriv)   ☐ 

 

8. Finansieringsansvar Ja Nei 
 

Har spesialisthelsetjenesten et finansieringsansvar for metoden i dag? ☒ ☐ 

Vil spesialisthelsetjenesten kunne få finansieringsansvar for metoden? ☒ ☐  
 
Eventuelle kommentarer: 

 
 

9. Er metoden omtalt i nasjonale faglige retningslinjer eller handlingsprogrammer utarbeidet av 
Helsedirektoratet? Ja Nei 

 ☒  ☐ 
Angi eventuelt hvilke og kommenter eventuelt behov for endringer: 

 
 

10. Involverer metoden bruk av stråling (ioniserende/ikke-ioniserende)?  Ja Nei 

 ☐ ☒ 
Angi eventuelt type strålekilde, utstyr og stråleeksponering: 

 
 

11. Hvilke fagområde(r) gjelder metoden, og hvilke pasienter berøres? (Får metoden evt. også 
konsekvenser for andre grupper (som personell, pårørende?)

Venetoklaks er innført til begrensede populasjoner innen KLL.  
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12. Hvilke aspekter er relevante for metodevurderingen? (flere kryss mulig)  

Klinisk effekt ☒ 

Sikkerhet/bivirkninger ☒ 

Kostnader/ressursbruk ☒ 

Kostnadseffektivitet ☒ 

Organisatoriske konsekvenser  ☐ 

Etiske  ☐ 

Juridiske  ☐ 

 
13. Kommenter metoden som forslås vurdert mht. følgende punkter: 

Alvorlighetsgraden på tilstanden metoden er ment for 

 

Forventet effekt 

 

Sikkerhet og bivirkninger 

 

Totalt antall pasienter i Norge metoden er aktuell for 

 

Konsekvenser for ressursbruk i helsetjenesten 

 

14. Oppgi referanser til dokumentasjon om metodens effekt og sikkerhet (eks. tidligere 
metodevurderinger). (Inntil 10 sentrale referanser oppgis. Ikke send vedlegg nå.)  

 

15. Oppgi navn på produsenter/leverandører vedrørende metoden (dersom aktuelt/tilgjengelig):  

 
 

Onkologi, KLL 

Vi viser til sak ID2019_100 

 

 

 

 

Se sak ID2019_100  

 

AbbVie 
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16. Status for markedsføringstillatelse (MT) eller CE-merking: Når forventes MT- eller CE-merking? 
Eventuelt opplysning om planlagt tidspunkt for markedsføring.  

 

  

Har MT 
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17. Fritekstrubrikk (Supplerende relevant informasjon, inntil 300 ord.) 

 

Beslutningsforum fattet en foreløpig beslutning i saken (ID2019_100) 31. mai 2021. Beslutningen 
endte med begrensninger i pasientpopulasjonen basert på beslutningsgrunnlaget Legemiddelverket 
presenterte.  

 

Det ble besluttet innføring for subpopulasjonene del(17p)/TP53 og del(11q). Dette innspillet handler 
om den resterende pasientgruppen som ved begrensningen ikke har fått tilgang til behandlingen.  

 

Dokumentasjonspakken AbbVie sendte inn som svar på bestillingen var svært omfattende, men 
Legemiddelverket valgte å se bort ifra de innsendte helseøkonomiske analysene og gjorde ingen 
økonomisk evaluering selv heller. Dette ble begrunnet i en skjønnsmessig vurdering av at 
usikkerheten i dokumentasjonen var for høy på tross av at dokumentasjonsgrunnlaget inkluderte 
gode randomiserte studier.  

 

Beslutningsgrunnlaget ble som følge av dette svært mangelfullt og det ble umulig å fatte en opplyst 
beslutning basert på det som forelå. Vi mener det ikke er akseptabelt at den norske forvaltningen har 
en praksis i økonomisk evaluering som innebærer at man kan la være å gjøre de nødvendige 
økonomiske betraktningene. Resultatet av en slik praksis er grelt eksemplifisert i denne saken 
ettersom det resulterer i at man nekter pasienter tilgang til ny behandling uten å gi en god 
økonomisk begrunnelse for hvorfor det er meningsfullt å utsette tilgangen til den nye behandlingen 
og om det er en god og riktig beslutning. Dette er svært kritikkverdig. Vi mener Sverige er et naturlig 
land å sammenligne seg med i denne saken, og der har de besluttet innføring for hele gruppen som 
ble nektet tilgang i Norge. Dette fordi de forventet både bedre effekt og reduserte kostnader for 
størsteparten av pasientpopulasjonen ved innføring. Vi mener det er en alvorlig svakhet i 
forvaltningspraksis når man nekter pasienter tilgang selv i tilfeller der det ligger en forventning om 
både bedre effekt og økonomisk gevinst ved innføring.  

 

Vi tror dette skyldes en misforståelse om at kun tilstrekkelig sikkerhet i data er et selvstendig 
kriterium for å gjennomføre økonomisk evaluering og dermed for å trenge å utrede 
prioriteringskriteriene. At man er usikker på hvor stor mereffekten eller utgiftene/innsparingene av 
ny behandling trenger ikke å innebære at man er usikker på om prioriteringskriteriene er oppfylt og 
om beslutningen som fattes basert på dette er god. 

 

Vi ønsker med dette innspillet å forklare hvorfor dette ikke kan fortsette å være praksis i Nye 
Metoder, og deretter vil vi komme med forslag til hvordan man sikrer en ny utredning av denne 
saken uten mer ressursbruk enn nødvendig slik at saken kan besluttes basert på et opplyst 
beslutningsgrunnlag. 

 

Hvorfor kan ikke dette fortsette å være praksis i Nye Metoder, Legemiddelverket og LIS 

Å ikke legge til grunn økonomiske betraktninger i beslutningsgrunnlaget for innføring av nye metoder 
medfører at det er umulig for beslutningstaker å skille mellom hva som er usikkerhet i 
datagrunnlaget og hvorvidt dette også bør få konsekvenser for beslutningen, dvs. om usikkerhet i 
data også medfører relevant beslutningsusikkerhet. Det er ingen automatisk sammenheng her, og 
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både en nylig publisert rapport av Vista analyse (1) og en utredning av TLV (2) peker på dette 
vesentlige skillet. 

  

AbbVie mener at å ikke gjennomføre en økonomisk analyse i det hele tatt i utredninger som skal 
presentere et økonomisk beslutningsgrunnlag for vurdering av prioriteringskriteriene er 
uakseptabelt. Det er kontrært til grunnleggende prinsipper i økonomisk teori (3–5) og det er heller 
ikke i tråd med de offentlige føringene til forvaltningen (6–11). Dette er ikke faglig arroganse, men en 
påminnelse om at utredningene til Legemiddelverket skal se på det medisinske datagrunnlaget OG 
de økonomiske betraktningene i sammenheng. Det er to deler av en helhet, der det medisinske 
naturligvis er helt vesentlig, men det danner grunnlaget for en økonomisk evaluering og beslutning. 
Dersom man ser helt bort ifra det ene basert på det andre kan man potensielt ende med dårlige 
beslutninger der behandlinger som burde vært innført ikke blir vurdert på en helhetlig måte og 
dermed heller ikke blir innført, noe som påfører både pasientene og samfunnet et tap.  

 

I tillegg får dette følger også for ressursbruken i utredningene. En konsekvens av å bry seg for lite om 
det økonomiske perspektivet innebærer at det blir utfordrende å fokusere på hva som er vesentlig i 
den medisinske delen av utredningen, og den systematiske vurderingen i hva som kan anses å være 
godt nok for beslutningen som skal fattes. Da blir det vanskelig å sikre en hensiktsmessig ressursbruk 
i hver utredning. Videre, dersom det legges opp til et arbitrært nivå for hvor sikker dokumentasjonen 
må være på ad hoc basis i hver enkeltsak så er det utfordrende for medisinsk utreder å vite når 
nivået er tilstrekkelig. Det synes fra utsiden som Legemiddelverket var tilfreds med å nedprioritere 
økonomiske utredningsressurser i denne saken basert på misforståelsen at man basert på kliniske 
vurderinger alene kan si at det ikke er nødvendig å i det hele tatt se på det økonomiske. Dette 
synliggjorde også utfordringene for den medisinske delen av utredningen ettersom utredningstiden i 
saken til slutt endte på omtrent 14 måneder. 

 

Vi tror at en parallell vurdering av både kliniske data, statistikk og økonomi helhetlig ville bidratt til 
en mye mer fornuftig ressursbruk og at det tidligere i prosessen ville vært mulig å si når det var 
tilstrekkelig for den økonomiske evalueringen. Det ville også bidratt til at man kunne unngått 
behovet for å måtte utrede saken i flere omganger slik det nå er lagt opp til, men man derimot kunne 
ha gjort seg ferdig med beslutningen etter én utredning. 

 

Det Legemiddelverket etter vårt syn må justere i sin praksis og som naturligvis skulle vært gjort i 
denne saken er følgende: 

A:  Det må alltid etableres en forventningsverdi basert på eksisterende kunnskap/data.  

B:  Deretter, eller parallelt, skal en vurdere usikkerheten i analysen og også hvorvidt 
denne usikkerheten bør ha konsekvenser for beslutningen. 

 

Dette er begge deler obligatoriske elementer i økonomiske utredninger i Staten. AbbVie ønsker her å 
vise til den nylig publiserte rapporten fra Vista Analyse (1) hvis hovedpoeng er nettopp dette helt 
grunnleggende prinsippet for økonomisk evaluering. Det forklares godt hvorfor forventningsverdien 
alltid skal beregnes og må være utgangspunktet for beslutning, men samtidig også at konsekvensene 
av eventuell usikkerhet skal vurderes. Dette er ikke noe nytt, og er også tydelig beskrevet i sentral 
helseøkonomisk litteratur (3–5,12). Det kommer også tydelig frem i den pågående offentlige 
debatten av Vista-rapporten (13), der både akademia og Legemiddelverket så langt deltar, at 
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forventningsverdier skal legges til grunn i vurderingene. Dette er det altså full enighet om, men det 
er likevel i kontrast til dagens praksis ved Legemiddelverket og evalueringen i denne saken.  

 

Det som medfører at den feilaktige praksisen stadig oftere blir synlig i utredningene og beslutningene 
er den medisinske utviklingen som gir mulighet for å spisse behandling mot stadig mindre 
populasjoner herunder persontilpasset medisin, noe som ytterligere forsterkes av legemiddelverkets 
praksis med å dele opp også større indikasjoner i subpopulasjoner, også eksemplifisert i denne saken. 
Dette innebærer at usikkerheten i sakene kan øke, men ikke nødvendigvis verdien av å vente på mer 
informasjon ettersom denne vil reduseres med avtakende størrelse på pasientgruppene. Det er en 
utbredt misforståelse at usikkerhet i seg selv skal telle negativt uten å måtte vise hvorfor. Håndtering 
av usikkerhet i dagens praksis er mangelfull, og de uakseptable konsekvensene av dette blir i økende 
grad synlige symptomer på denne utfordringen. 

 

Legemiddelverkets håndtering i denne saken ble bakvendt ettersom det ikke ble gjennomført noen 
økonomisk analyse med begrunnelsen at dataene var for usikre. Dette innebærer at ingen, verken 
Legemiddelverket eller Beslutningsforum, vet noen ting om beslutningsusikkerheten i saken og 
hvorvidt det er fattet en god beslutning. Det blir heller ikke lagt noen økonomisk begrunnelse til 
grunn for hvorfor det i denne saken er meningsfullt å utsette tilgang til behandling for pasientene, 
noe de etter vårt syn helt opplagt har krav på. Det rimelige basert på alle andre kilder enn 
Legemiddelverkets håndtering og praksis ville være å si hva forventningsverdien er basert på det som 
finnes av data i dag, og deretter vurdere usikkerheten og hvorvidt denne gir en økonomisk 
begrunnelse for en slik beslutning. Det er ikke opplagt at usikkerhet er relevant også for 
beslutningen, det er et skille mellom usikkerhet i data og beslutningsusikkerhet, og det vet ingen 
hvordan ser ut før etter at analysene er gjort. 

 

Dette blir etter AbbVie sitt syn absurd synliggjort i denne saken ettersom en tilnærming gjort i riktig 
rekkefølge og i henhold til grunnleggende økonomisk teori trolig ville vist norske myndigheter det 
samme som f.eks. svenske myndigheter vurderte (14): At behandlingen vil forbedre tilbudet til 
pasienten sammenlignet med dagens tilbud samtidig som det ville medført besparelser for 
samfunnet.  

 

AbbVie mener det er dagens praksis hos Legemiddelverket som medfører den feilen som gjøres i 
denne saken, nemlig misforståelsen at det er akseptabelt å legge et vilkårlig minstekrav for 
usikkerhet til grunn før man i det hele tatt skal kunne gjøre en økonomisk analyse. Det er 
kritikkverdig å presentere et økonomisk beslutningsgrunnlag, som en metodevurdering er, som 
utelater økonomiske betraktninger. Vi mener det er uakseptabelt for en offentlig etat. Dette er kun 
bestemt av Legemiddelverkets praksis og det bør derfor være relativt enkelt for Legemiddelverket å 
endre kurs innenfor dagens rammeverk og føringer.  

 

AbbVie er klar over at det arbeides med å systematisere håndteringen av usikkerhet i Nye Metoder 
og ser frem til den utviklingen som må komme. Det er tvingende nødvendig med en bedre 
håndtering av dette, og vil være et økende behov fremover. En slik systematisering av håndteringen 
av usikkerhet må bygge på et utgangspunkt i forventningsverdier som da må etableres i alle saker.  

 

Vi oppfatter også at det er en utbredt misforståelse når det gjelder konsekvensene usikkerhet skal ha 
i beslutninger i hele Nye Metoder, og vi viser igjen til rapportene fra Vista analyse (1) og TLV (2) som 
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etter vårt syn står i kontrast til en del formuleringer vi oppfatter som feilaktige, eller i beste fall 
upresise, i rapporten om persontilpasset medisin fra Helse Midt (15). Vi mener Vista analyse sin 
rapport er et nyttig bidrag for å påpeke forbedringspotensialet i dagens praksis.  

 

Legemiddelverket har i denne saken indirekte endt med å gå svært langt i å selv bestemme at det er 
helt ok å ikke gi pasientene tilgang til ny behandling i påvente av mer informasjon, uten å gi noen 
form for økonomisk begrunnelse av denne beslutningen. Finansdepartementet og DFØ (6–10) mener 
en slik utsettelse av tiltak kan være hensiktsmessige dersom tiltaket er irreversibelt, og videre at det 
kan være en verdi i å utsette irreversible tiltak dersom verdien av mer informasjon er høy nok til å 
forsvare kostnadene ved denne utsettelsen (bl.a. kostnaden ved å gjennomføre 
informasjonsinnhentingen og kostnaden for pasientene som nektes tilgang til behandlingen i 
mellomtiden). Hvordan dette skal gjøres på sikt vil være en del av denne utviklingen, men som et 
minimum må det være et økonomisk rasjonale bak når det stilles slike krav og fattes slike 
beslutninger.  

 

I denne sammenheng vil rammeverket for value of information være en tilnærming som må vurderes 
og som vil kunne danne grunnlaget for vurdering av opsjonsverdien av mer informasjon. Dette er ikke 
identisk med forslagene i Vista sin rapport, men der presenteres det også alternativer som bør 
vurderes nærmere.  

 

Vi synes videre at Vista-rapporten sitt perspektiv på at dette i legemiddelsammenheng bør håndteres 
ved hjelp av finansielle avtaler heller enn utsatt tilgang er en interessant tanke og et godt 
utgangspunkt for vurderingene i hvordan utviklingen av systemet bør være. Dette vil innebære at 
dersom man i saker viser at det er en optimal beslutning å kreve mer informasjon så er det løsbart 
gjennom avtaler uten å gå på bekostning av tilbudet til pasientene som følge av utsatt innføring. Det 
er da i praksis sørget for at tiltaket er fullt reversibelt finansielt, og vi tolker dette å være i tråd med 
alternativene som allerede er presentert i litteraturen (12,16–19), enten at forventningsverdien er 
tilstrekkelig for beslutningen, eller at det benyttes finansielle avtaler som i praksis vil kunne innebære 
finansiell reversibilitet (i referansen benevnt som OIR og AWR). Dette er den samme litteraturen som 
også er trukket frem i innlegget fra akademia der Legemiddelverket også er representert (13). 

 

Det er gode grunner for hvorfor forslaget fra Vista om finansielle avtaler der det  er vist at det er 
nødvendig bør være standardløsningen, mens avvik heller bør begrunnes i enkeltsaker.  

 

- Det er mulig å mene mye om flere av de øvrige anbefalingene til Vista analyse, men det 

viktigste poenget, at forventningsverdier må legges til grunn bør være helt ukontroversielt.  

- Hvordan man så velger å håndtere usikkerhet systematisk i beslutningsgrunnlaget vil være 

gjenstand for utvikling og utredning fremover. Det må allikevel være sånn at det gis 

tilstrekkelig gode økonomiske begrunnelser dersom man velger å nekte pasienter tilgang til 

ny behandling i refusjonssammenheng. Dette må i tilfelle være basert på punktene under:  

o at tiltaket faktisk er irreversibelt 

o at en finansiell avtale ikke er mulig 

o at informasjonen ikke vil kunne skaffes dersom legemiddelet innføres 

o at verdien av å utsette pasientenes tilgang til behandlingen for å skaffe mer 

informasjon faktisk gir økonomisk mening 
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Ingenting av det som er nevnt i punktene over er gjort i Legemiddelverkets utredning i denne saken, 
og nye data i den aktuelle pågående studien det er vist til fortsatt ligger flere år frem i tid. AbbVie 
mener derfor Bestillerforum må be Legemiddelverket om å gjenoppta utredningen og presentere et 
komplett og opplyst beslutningsgrunnlag i saken. 

 

 

AbbVie sitt forslag til ny utredning i saken 

AbbVie mener dette ikke trenger å være en altfor ressurskrevende prosess.  

 

AbbVie har allerede sendt inn fullstendige analyser basert på det som foreløpig finnes av data, og 
Legemiddelverket er kommet et stykke med den medisinske utredningen. Den økonomiske analysen 
og økonomiske data er derimot ikke er vurdert enda. AbbVie mener Bestillerforum må be 
Legemiddelverket om å se på det innsendte dokumentasjonsgrunnlaget i sammenheng med den 
økonomiske beslutningen som skal fattes og lage et komplett dokumentasjonsgrunnlag til 
Beslutningsforum basert på punktene over.  

 

I utredningen i forrige runde hadde vi uenigheter i forhold til statistiske metoder. AbbVie mente det 
var uforholdsmessig mye som krevdes og at flere av spørsmålene ikke ga metodisk mening. Vi ga en 
grundig forklaring for hvorfor våre antagelser var konservative og hvorfor noen av analysene ikke var 
nødvendige/meningsfulle metodisk, men Legemiddelverket var svært spissede i sin kritikk av våre 
begrunnelser. De valgte å ikke ta stilling til om antagelsene var konservative eller bare usikre, og 
begrunnelsene for hvorfor analysene var unødvendige ble heller ikke akseptert. Samtidig ble 
forespørselen heller ikke opprettholdt etter at Legemiddelverket hadde sett våre innvendinger, 
AbbVie ble kun sterkt kritisert i rapporten for mangelfulle analyser. Bakgrunnen for disse 
uenighetene er etter AbbVie sin oppfatning at det økonomiske perspektivet var fullstendig 
fraværende i utredningen hos Legemiddelverket. Det er ikke til forkleinelse for saksbehandleren som 
samvittighetsfullt forsøkte å utrede saken fra det medisinske perspektivet, men det ser 
tilsynelatende ut til å være en konsekvens av at behovet for økonomisk kompetanse i denne saken 
litt lettvint ble nedprioritert som følge av praksisen og misforståelsen om at usikkerhet i seg selv kan 
være avslagsgrunn uavhengig av økonomiske betraktninger, selv i saker som dette der 
dokumentasjonsgrunnlaget inneholder gode RCT-studier. 

 

Legemiddelverket ønsket seg analyser AbbVie mente var unødvendige, men som AbbVie aldri fikk en 
sjanse til å sende inn etter å ha fremført våre argumenter. Vi foreslår derfor at Legemiddelverket 
presiserer hvilke scenarioer som er ønskelige for den indirekte sammenligningen slik at AbbVie kan 
levere disse i sin helhet som en del av et oppdatert grunnlag for en ny vurdering der også det 
økonomiske perspektivet må være en del av utredningen.  
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18. Interesser og eventuelle interessekonflikter 
Beskriv forslagstillers relasjoner eller aktiviteter som kan påvirke, påvirkes av eller oppfattes av 
andre å ha betydning for den videre håndteringen av metoden som foreslås metodevurdert. 
(Eksempler: Forslagsstiller har økonomiske interesser i saken. Forslagsstiller har eller har hatt 
oppdrag i forbindelse med, eller andre bindinger knyttet til metoden eller aktører som har 
interesser i metoden.) 

 

  

Oppsummert foreslår AbbVie derfor at: 

- Beslutningsforum gir oppdrag til Legemiddelverket om å utrede ID2019_100 på 

nytt for den pasientpopulasjonen som per i dag er begrenset fra tilgang til 

behandlingen, og presentere et tilstrekkelig opplyst beslutningsgrunnlag som er i 

samsvar med føringer for slike utredninger i Staten og den faglige litteraturen. Det  

økonomiske perspektivet må da åpenbart også være en del av utredningen, og 

grunnleggende økonomiske prinsipper må legges til grunn.  

- Utredningen gjøres primært ved å fortsette vurderingen av allerede innsendt 

dokumentasjon. Dette må også inkludere det økonomiske perspektivet, dvs. det av 

den allerede innsendte dokumentasjonspakken som ikke ble vurdert av 

Legemiddelverket i forrige runde av utredningen.  

- Dokumentasjonsgrunnlaget suppleres i tillegg av AbbVie ved nye oppdaterte 

statistiske scenarioanalyser til de indirekte sammenligningene slik 

Legemiddelverket ønsker disse utført. 

 

Innspill på vegne av AbbVie som er leverandør av metoden til vurdering. 
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