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Sammendrag
Genterapier er nye behandlinger rettet mot en gensekvens som forårsaker sykdom eller skade.
Terapiformene kan gi ny og effektiv behandling for en rekke sykdommer og skader. Særlig for
sjeldne sykdommer gir disse terapiene nye muligheter.
Den raske teknologiske utviklingen gir nye behandlingsmetoder som Norge må ta stilling til om de
skal innføre, og i så fall på hvilken måte innføringen skal skje. Dagens system med
metodevurderinger vil kunne medføre at de aller fleste av de nye terapiene fortsatt vil få avslag i
Norge, som følge av usikkerhet og risikofordeling mellom produsenten og helsetjenesten. Andre
europeiske land har kommet lengre i å utvikle alternative mekanismer for å sikre rimelighet mellom
helsegevinst og pris, og tar i økende grad slike terapier i bruk. Den pågående evalueringen av
systemet for Nye metoder er et fint utgangspunkt for å i større grad tilpasse systemet til den
teknologiske utviklingen.
Særlig for pasienter som tidligere ikke har hatt et godt behandlingstilbud, som pasienter med sjeldne
sykdommer, medfører dette et håp om økt livskvalitet og høyere levealder. For å komme dit må det
på plass lovverk og infrastruktur, oppdatering av føringene for vurderingene i Nye metoder og
relevante finansieringsmodeller, samt en styrking av kompetanse og kliniske retningslinjer i
helsetjenesten. Teknologien medfører at diagnostikk og behandling henger tettere sammen, og de
kliniske miljøene må samarbeide mer på tvers.
For å lykkes er det nødvendig med bidrag fra både offentlige myndigheter og legemiddelindustrien.
Dialog og erfaringsutveksling om hvordan de ulike utfordringene kan løses vil kunne føre til raskere
fremskritt og bedre beslutninger på begge sider. Figur 1-1 sammenstiller våre vurderinger og
anbefalinger.
Figur 1-1 Oppsummering og anbefalinger

Illustrasjon Oslo Economics
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1. Forord
Genterapier har vist lovende resultater for en rekke sykdomsområder, ikke bare innen kreft, men også for mange
sjeldne sykdommer ettersom de åpner for å korrigere de underliggende genetiske feilende som fører til sykdom.
En vellykket behandling kan potensielt føre til livslang forbedring i sykdomsbildet til nytte for pasienten og
pårørende.
Til tross for et økende antall terapier er den norske helsetjenesten, helseforvaltningen og dagens rammeverk for
vurdering av nye metoder ikke tilstrekkelig forberedt.
Som et globalt kompetansemiljø ønsker Pfizer å bidra til å løfte frem de nye mulighetene som de nye
behandlingsalternativene gir, men også bidra til å belyse hva dette vil kreve fra forvaltningen, helsetjenesten og
industrien. Oslo Economics’ kartlegging viser
•
•

•

•
•

Det er en rekke pågående prosesser i forvaltningen, også i samarbeid med industrien med betydning for
avanserte terapier-feltet og sjeldenfeltet. Dessverre synes det å ta flere år før dette gir konsekvenser for
pasientene.
De kliniske miljøene er svært interessert i å ta i bruk nye behandlingsmuligheter, men erkjenner at de må
bidra i mulige studier, større samhandle på tvers av fagspesialiteter og akseptere funksjonsfordeling, kanskje
også internasjonalt. Velfungerende helseregisterløsninger og bedre muligheter for deling av genomdata er
også en forutsetning.
Pasient- og brukerorganisasjoner og representanter fra industrien peker særlig på at dagens system for
godkjenning av nye metoder ikke er tilpasset terapier med store mulige helsegevinster, men også større
usikkerhet. Det er initiert evaluering og åpnet opp for nye finansieringsordninger, men i praksis er det liten
endring så langt.
Industrien må ta sin del av risikoen hvis stadig mindre pasientgrupper skal få avanserte terapier med stor
forventet helsegevinst, men også økt usikkerhet på beslutningstidspunktet. I tillegg bør det stilles krav og
legges til rette for bruk av data fra klinisk praksis slik at langtidseffekter dokumenteres.
Pasienter med sjeldne sykdommer har lenge håpet på bedre behandling. Når teknologien nå er på vei er
det stadig større grunn til optimisme, men selv et land med så gode forutsetninger som Norge har mye å
lære.

Rapporten bygger på offentlige kilder, forskningslitteratur, statistikk og intervjuer med en rekke fageksperter på
området. Oslo Economics er alene ansvarlig for vurderinger og sammenstilling.
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2. Genterapier og veien til pasientene
Genterapier er nye behandlinger rettet mot en
gensekvens som forårsaker sykdom eller skade.

flere vitenskapelige, regulatoriske og økonomiske
fellestrekk, herunder:

Terapiformene kan gi ny og effektiv behandling

•

for en rekke sykdommer og skader. Særlig for

•

sjeldne sykdommer gir disse terapiene nye

•

muligheter.

2.1 Hva er genterapi?

Behandlingen er basert på komplekse og
innovative fremstillingsprosesser
Det er begrenset tilgang til vitenskapelig og
juridisk kompetanse for å vurdere terapiene
Langsiktig pasientoppfølging og strategi for
håndtering av risiko etter godkjenning er viktig

2.2 Begrenset tilgang til genterapi i
Norge i dag

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.
(bioteknologiloven) definerer genterapi på følgende
måte:
§ 6-1 «Med genterapi menes i denne loven
legemidler som er omfattet av definisjonen i
forordning om avanserte terapier (EU) nr.
1394/2007 artikkel 2, jf. direktiv 2001/83
(legemiddeldirektivet) bilag 1 del IV pkt. 2.1.»
Avanserte terapier, på engelsk «Advanced therapy
medicinal products» (ATMP), er nye behandlingsformer
som baserer seg på å benytte genetisk materiale med
formål om å regulere, reparere, erstatte, tilføye eller
fjerne en gensekvens som forårsaker sykdom eller
skade. Det finnes tre hovedtyper av avanserte
terapier (Figur 2-1).
Figur 2-1: Klassifisering av avanserte terapier

For at nye behandlingsalternativer skal kunne tas i
bruk i Norge kreves, for det første, markedsføringstillatelse i EU. Videre må behandlingen få
markedsføringstillatelse i Norge og godkjent norsk
pris. Før behandlingen endelig kan tas i bruk må den
gjennom systemet for Nye metoder. Godkjenning i
Nye metoder systemet er en forutsetning for at
behandlingen skal finansieres av det offentlig og
benyttes i norske sykehus.
Blant avanserte terapier godkjent av europeiske
legemiddelmyndigheter (EMA) er hoveddelen
genterapeutiske behandlinger, med minst dobbelt så
mange markedsføringstillatelser som for henholdsvis
celle-, og vevsterapier. Per oktober 2020 hadde
totalt 19 ATMP-er fått markedsføringstillatelse i
Europa, hvorav 5 ble trukket etter godkjenning.
Per desember 2020 hadde totalt seks avanserte
terapier (fem ulike produkter for seks indikasjoner)
vært gjennom systemet for Nye metoder. Statens
legemiddelverk (SLV) har utarbeidet metodevurdering
basert på innsendt dokumentasjon fra produsenten for
samtlige indikasjoner, hvorav kun to er godkjent av
Beslutningsforum for bruk i Norge (Alofisel (1) og
Kymriah (2) for barn med akutt lymfatisk leukemi). De
fire andre behandlingene (Imlygic (3) for behandling
av føflekk-kreft, Luxturna (4) til behandling av
synstap, samt Yescarta (5) og Kymriah (6) for
behandling av storcellet lymfom) er ikke godkjent. For
Kymriah (7) og Yescarta (8) er det satt i gang nye
vurderinger.

Kilde: Statens legemiddelverk. Illustrasjon Oslo Economics

Terapiformene kan gi ny og effektiv behandling for
en rekke sykdommer og skader, og forventes å få
vesentlig innflytelse på folkehelsen, ved å endre
medisinsk praksis og forbedre pasientenes livskvalitet.
De avanserte terapiene har gitt, og vil i fremtiden gi,
muligheter til å behandle sykdommer man tidligere
ikke kunne behandle. Særlig for sjeldne sykdommer
gir disse terapiene nye muligheter. Terapiene har

Særlig for sjeldne sykdommer er det i dag begrenset
med behandlingsalternativer. Det finnes kun
medikamentell behandling for et fåtall av de kjente
sjeldne diagnosene. Et fellestrekk ved disse
diagnosene er at grunntilstanden ofte ikke kan
behandles, men at symptomer kan forebygges,
begrenses eller behandles for at pasientene skal få en
bedre hverdag. For pasienter med kroniske lidelser
innebærer dette ofte hyppig administrering av
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legemidler, noe som for flere medfører redusert
livskvalitet. Genterapi har vist lovende resultater for
en rekke sjeldne sykdommer ettersom de åpner for å
korrigere de underliggende genetiske feilende som
fører til sykdom. En vellykket behandling kan
potensielt føre til livslang forbedring i sykdomsbildet
til nytte for pasienten og pårørende. Dagens
rammeverk for analyse ved innføring hensyntar
imidlertid ikke alle de positive effektene av disse
behandlingene.
Det er gjort store teknologiske fremskritt, og dette
feltet har fått økt oppmerksomhet de senere årene.
Feltet er imidlertid fortsatt relativt nytt, og det er
usikkerhet knyttet til langtidsvirkningene. Det er
eksempelvis usikkert om det kan dannes antistoffer
mot behandlingene som gjør at kun én behandling kan
gjennomføres. Dette kan begrense pasientenes
behandlingsmuligheter i fremtiden.

persontilpasset medisin, eller presisjonsmedisin, som
innebærer at de i større grad enn tradisjonelle
metoder er tilpasset den enkelte pasients behov og
egenskaper. I helsenæringsmeldingen fremgår det at
Regjeringen vil at pasientene skal tilbys mer presis og
målrettet diagnostikk og behandling, blant annet
gjennom å legge til rette for utvikling av
persontilpasset medisin (9).
Persontilpasset medisin omfatter både diagnostikk og
behandling. Bruk av genpaneler og genom-banker
kan bidra til mer målrettet diagnostikk og påvisning
av sjeldne diagnoser på et tidligere stadium.
Oppfølging etter behandling blir også stadig
viktigere og bruk av data fra klinisk praksis
(virkelighetsdata/real world evidence), eksempelvis
registerdata, kan benyttes til å følge pasientene,
evaluere behandlingseffekter og bedre forstå
konsekvensene av de nye behandlingsalternativene.
Med hensyn til oppfølging over tid har Norge et
potensielt konkurransefortrinn sammenlignet med flere
andre land ettersom vi har lang tradisjon med å
innhente og samle data i registre. Forskere og
næringsliv opplever imidlertid at tilgangen til disse
dataene er begrenset i dag.

2.3 Persontilpasset medisin
Genterapier har vist lovende resultater for en rekke
sykdomsområder, og kjennetegnes ved at de ofte er
egenbehandlinger med kurativt siktemål. Disse
behandlingene er en del av utviklingen innen
Figur 2-2: Verdien av persontilpasset medisin

Illustrasjon Oslo Economics

Persontilpasset medisin har en rekke fordeler. Det kan
gi mer målrettet diagnostikk, behandling og
forebygging, bedre behandlingseffekt og færre
bivirkninger. Pasientene behandles ulikt basert på
deres genetikk og egnethet for behandlingen. Dette
medfører at pasienter får den behandlingen som gir
best effekt, og at pasienter som ikke får effekt (eller
negativ effekt) ikke behandles med den aktuelle

behandlingen. Persontilpasset medisin har ikke bare
positive effekter på harde endepunkter som
overlevelse, men kan ha stor betydning for
pasientenes livskvalitet. Ny teknologi har gjort at man
raskere kan identifisere hvilken behandling pasientene
bør få, og behovet for å prøve ut ulike
behandlingsalternativer før man finner den rette er
mindre. I tillegg til å redusere bivirkninger av
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behandling med begrenset effekt, kan persontilpasset
medisin skape trygghet for pasienten om at de får
den beste behandlingen for akkurat dem.

2.4 Mange nye
behandlingsalternativer
Det som tidligere var sett på som «science fiction», har
nå blitt et reelt behandlingsalternativ, og de siste
årene har utviklingen av avanserte terapier gått svært
raskt. Flere enn 1 000 kliniske studier er rapportert på
celle, gen og vevsterapier, og de første begynner
allerede å bli godkjent av helsemyndigheter verden
over (10).
Mer enn halvparten av de avanserte terapiene under
utvikling er for sjeldne sykdommer, inkludert sjeldne
krefttyper (10). Overordnet er onkologi med god
margin det området hvor flest terapier utvikles, og
CAR-T og andre kreftterapier utgjør over to
tredjedeler av terapiene under utvikling (10).

2.5 Omfattende prosess før
pasienter får tilgang
Som for alle nye legemidler er det en omfattende
prosess før avanserte terapier blir tilgjengelig for
pasientene (Figur 2-3). Idéfasen starter gjerne i
universitets- og forskningsmiljøene, små
oppstartsselskaper eller større farmasiselskaper. Som
regel er de større farmasiselskapene ofte avgjørende
for å ta produktet til markedet. Disse selskapene har
finansielle muskler til å gjennomføre nødvendige
sikkerhetsvurderinger og kliniske studier, og legge til
rette for effektiv produksjon og distribusjon.
Figur 2-3: Prosess for utvikling av nye metoder fra
idé til pasient

I flere land i Europa og andre steder i verden jobber
mer enn 200 selskap med utvikling av avanserte
terapier (10). Det forventes at antallet terapier som
utvikles vil fortsette å øke i årene fremover. Dette
medfører at myndigheter bør forberede seg, og
klargjøre regelverk, infrastruktur og
finansieringsordninger for å kunne vurdere verdien av,
og benytte seg av, mulighetene som vil komme på
feltet. Dersom norske myndigheter ikke er i forkant av
denne utviklingen og tilpasser sine systemer, vil
tilgangen til nye behandlinger i Norge i fremtiden
trolig bli dårligere enn i land som klarer å legge til
rette for de nye behandlingsalternativene.
Illustrasjon Oslo Economics

Kilde: Alliance for regenerative therapies (10) *inkluderer
celleterapi, vevsterapi, genterapi og cellebasert immunonkologi

Etter at effekt og sikkerhet er undersøkt i kliniske
studier søker produsenten om markedsføringstillatelse
hos bl.a. amerikanske (FDA) og europeiske (EMA)
legemiddelmyndigheter. I denne prosessen
konkluderes det om behandlingen er til nytte for
pasientene og om den er sikker nok til å tas i bruk.
Kostnader og ressursbruk inngår ikke i denne
vurderingen. Når en behandling har fått
markedsføringstillatelse kan produsenten søke om
nasjonal godkjenning. I Norge innebærer dette norsk
markedsføringstillatelse og godkjent maksimalpris. For
enkelte behandlinger, herunder de som skal
finansieres av sykehusene, må det også utarbeides en
metodevurdering før behandlingen får offentlig
finansering. Forholdet mellom kostnader og nytte av
behandlingen (kostnadseffektivitet) er sentralt i
vurderingen om en ny indikasjon eller en behandling
skal bli offentlig tilgjengelig på norske sykehus. Først
når behandlingen er vurdert som kostnadseffektiv vil
den bli tilgjengelig for norske pasienter. Prosessen
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knyttet til å utvikle legemidler er ressurskrevende. De
første årene etter at en behandling er blitt tilgjengelig
har den ofte konkurransebeskyttelse gjennom en
patent. Det utvikles gjerne flere behandlinger
parallelt, og selskapene møter derfor konkurranse selv
om produktet er patentert. For at det skal være
lønnsomt å investere i forskning og utvikling er
produsentene avhengig av tilstrekkelig inntjening de
første årene etter at produktet er lansert.

2.6 Ulik praksis innad i Europa
I likhet med i Norge pågår det prosesser i andre land
for å møte utfordringene knyttet til tilgangen til
avanserte terapier. Det er variasjon i hvor langt ulike
europeiske land har kommet på feltet. Noen har egne
regler for vurderinger av celle- og genterapier, mens
andre jobber med å utvikle metoder for slike
behandlinger. Eksempelvis har svenske legemiddel–
myndigheter (TLV) fått i oppdrag av regjeringen å
utvikle metoder for helseøkonomiske vurderinger for
persontilpasset medisin, og utrede mulige betalingsmodeller for genterapier. Som en del av oppdraget
skal TLV analysere hvordan slike helseøkonomiske
vurderinger kan gjennomføres, samt hvordan
betalingsmodeller kan utvikles for å håndtere
behandlingskostnadene og usikkerheten knyttet til
langtidseffekter. Sverige har, i likhet med Norge,
opplevd utfordringer med tilgangen til genterapier.
I Danmark virker det å være enighet om at dagens
godkjenningsprosess ikke er godt nok tilpasset nye
genterapier og det jobbes med å utvikle nye
prosesser for vurdering av disse
behandlingsalternativene. «Second Opinion» er en
ordning som er innført i Danmark for å styrke
pasienters muligheter til utprøvende behandling.
Sykehusleger kan henvise pasienter til programmet
dersom annen behandling ikke er effektiv, og det
vurderes om pasienten skal gis tilbud om utprøvende
behandling, enten i Danmark eller i utlandet.

I Tyskland og Frankrike gjelder spesielle regler for
celle- og genterapier («orphan ATMP»), mens i Italia
benyttes såkalte «Managed Entry Agreements» for å
sikre rask vurdering. Storbritannia og Spania har også
egne regler for hvordan avanserte terapier skal
vurderes og godkjennes. I flere land, herunder Spania
og Italia, gjøres beslutningene om refusjon av celle- og
avanserte terapier på regionalt nivå. Dette kan med–
føre at budsjettkonsekvenser veier tungt i beslutningen
og at det oppstår geografiske forskjeller i tilgang.
Storbritannia har lang tradisjon med bruk av HTA og
har uttalte grenseverdier for betalingsvillighet. For
enkelte genterapier har man gitt en foreløpig
godkjenning for refusjon, med krav om at det skal
innhentes ytterligere informasjon for vurdering.
Tilsvarende godkjenninger er gitt i Frankrike.

2.7 Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid om HTA-prosesser har blitt
pekt på som en av mulighetene for å sikre raskere
tilgang til nye behandlingsalternativer. Gjennom
FINOSE-samarbeidet åpner Norge, Sverige og
Finland for at produsentene kan gi tillatelse til at
myndighetene deler informasjon seg imellom. Basert
på en felles vurdering vil hvert land fatte beslutninger
i tråd med sitt nasjonale regelverk. Det åpnes også
for at vurderinger av relativ effekt fra EUNetHTA
(European network for Health Technology Assessment)
kan benyttes som grunnlag for den helseøkonomiske
vurderingen. Legemiddelverket har pekt på at slike
internasjonale samarbeid vil være viktige i arbeidet
med vurdering av nye genterapier fremover.
Det finnes flere andre eksempler på tilsvarende
samarbeid mellom HTA-myndigheter i andre
europeiske land, herunder BeNeLuxAIr (Belgia,
Nederland, Luxemburg or Irland), La Valetta Group
(Italia, Spania, Hellas, Portugal, Slovenia, Kypros,
Malta og Kroatia) og Visegrad +2 (Tsjekkia, Ungarn,
Polen, Slovakia, Kroatia og Litauen).

Figur 2-4: Internasjonale samarbeid

Illustrasjon Oslo Economics
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3. Sjeldne sykdommer
Vi vet lite om hvor mange pasienter som lever med sjeldne diagnoser
i Norge, men antallet anslås å være mellom 30 000 og 100 000
nordmenn (11). Sykdommene er ofte svært alvorlige, komplekse og
ressurskrevende, og pasienter er ofte avhengige av flere ulike,
tilpassede og koordinerte tjenester. Det mangler ofte kunnskap på
diagnosene i det offentlige tjenestetilbudet, og dette kan medføre at
pasientene ikke får tilgang til nødvendige tjenester, og opplever både
psykiske, medisinske og sosiale utfordringer (11).

Genterapi og
sjeldne sykdommer
•Tradisjonell behandling av
sjeldne sykdommer går ofte
ut på å minimere
symptomer, men dette betyr
ofte hyppig administrering
av legemidler for kroniske
sykdommer

Helse- og omsorgsdepartementet definerer sjeldne tilstander som en
helsetilstand med lav prevalens, det vil si med veiledende forekomst færre
enn 5 av 10 000 innbyggere (12). Definisjonen som brukes i Norge er i tråd
med Europaparlamentets og -rådets beslutning nr. 1295/1999/EG av den
29. april 1999.

•Genterapi innebærer nye
behandlingsalternativer for
en rekke sjeldne sykdommer,
da det åpner for korrigering
av de underliggende
genetiske feilene som fører
til sykdom.

Definisjonen av sjeldne diagnoser som brukes i Norge har nylig gjennomgått
en omfattende utredning og ble i 2019 endret for å harmonisere med
definisjonen som er vanlig å benytte i EU. Tidligere ble sjeldne sykdommer i
Norge definert som en helsetilstand som rammer 1 av 10 000 personer (12).

•Genterapi har potensial til
å føre til livslang forbedring
i sykdomsbildet og er ofte
engangsbehandlinger

Det er få pasienter som lider av hver enkelt sjelden sykdom, men totalt utgjør
det et betydelig antall pasienter hvert år. Det er i dag lite informasjon om
denne pasientgruppen og behov for mer kunnskap om forekomst,
sykdomsbyrde, behandlingspraksis og ressursbruk.

•Det er gjort store
teknologiske fremskritt som
resultat av et stort fokus på
forskning og utvikling av
legemidler for sjeldne
sykdommer

3.1 Hva er sjeldne sykdommer?

3.2 Omfang og sykdomsbyrde
Vi vet lite om hvor mange pasienter som lever med sjeldne diagnoser i Norge,
men antallet anslås å være mellom 30 000 og 100 000 nordmenn (11). På
verdensbasis finnes det rundt 7 000 ulike sjeldne diagnoser. Omtrent 80
prosent av disse skyldes en forandring i genene (11). Noen av sykdommene
viser symptomer rett etter fødsel, mens andre kan komme senere i livet uten
forvarsel. Det finnes i dag bare medikamentell behandling for et fåtall av de
kjente sjeldne diagnosene. Ofte kan ikke grunntilstanden behandles, men
symptomer kan ofte forebygges, begrenses eller behandles for at pasienter
skal få en bedre hverdag (13).

•Halvparten av kliniske
studier med avanserte
terapier er for sjeldne
sykdommer (9)

Sykdommene er ofte svært alvorlige, komplekse og ressurskrevende, og
pasienter er ofte avhengige av flere ulike, tilpassede og koordinerte tjenester.
Det mangler ofte kunnskap på diagnosene i det offentlige tjenestetilbudet, og
dette kan medføre at pasientene ikke får tilgang til nødvendige tjenester, og
opplever både psykiske, medisinske og sosiale utfordringer (11).
Utfordringene pasientene møter inkluderer blant annet begrenset tilgang til
kvalitetssikret informasjon rundt diagnosen, og mangel på
pasientorganisasjoner (14). Det er vanskelig å komme i kontakt med
likepersoner da få andre deler diagnosen. Pasient- og brukerorganisasjoner
oppgir at enkelte pasienter kan oppleve at negativ mediedekning rundt høye
behandlingskostnader for sjeldne diagnoser kan være en påkjenning.
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I tillegg kan det være en belastning at systemet for å vurdere å ta i bruk nye behandlinger for sjeldne
sykdommer ofte tar lang tid og at tilgang er begrenset. Utviklingskostnadene for nye behandlinger per pasient
er som regel betydelig, og prisen for en behandling er ofte høy. I noen tilfeller er det kun deler av
pasientgruppen, for eksempel barn, som får tilgang til nye behandlinger, for eksempel Kymriah som kun er innført
for pasienter opptil 25 år med akutt lymfoblastisk B-celleleukemi (2).
For noen sjeldne sykdommer finnes det pasientforeninger som gjør det mulig å komme i kontakt med likepersoner
og finne kvalitetssikret informasjon. Dette er ikke tilfellet for alle. Det finnes derimot flere organisasjoner for
sjeldne sykdommer generelt, som Rare Impact på europeisk nivå, og Senter for sjeldne sykdommer i Norge.
Figur 3-1 Typiske andre utfordringer mennesker med sjeldne diagnoser opplever:

Kilde: Helsenorge (14). Illustrasjon Oslo Economics

Det finnes ingen meldeplikt når pasienter diagnostiseres med en sjelden sykdom. Det er ikke gode nok registre til
å identifisere pasienter for å finne ut hvem som kunne hatt nytte av behandling, og det er personvernutfordringer
i opprettelsen av disse. Det er derfor vanskelig å vite hvor mange som har disse diagnosene og hvem som kan
dra nytte av behandlinger og kliniske studier, noe som også fører til utfordringer med hensyn til forskning. Norsk
register for sjeldne diagnoser (Sjeldenregisteret) er nylig opprettet av Nasjonal kompetansetjeneste med formål
å få en bedre oversikt over sjeldne diagnoser i Norge for å håndtere disse utfordringene (15).
Det er økende politisk forståelse for sjeldenfeltet, og Norges første nasjonale strategi for sjeldne sykdommer er
under utarbeidelse. Medisinsk forskning har de senere årene gjort store framskritt innenfor behandlingen av
pasienter med sjeldne sykdommer. Denne utviklingen gir håp og muligheter, men stiller samtidig nye krav til
samhandling i og mellom tjenestene (13).
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4. Utfordringer knyttet til å ta i bruk nye behandlingsmetoder
Det er flere utfordringer knyttet til det norske
systemet for innføring av nye behandlinger, og
dagens system er i liten grad er tilpasset
introduksjonen av nye genterapier for mindre
pasientgrupper. Endret praksis for håndtering
av usikkerhet, nye finansieringsmodeller eller
bruk av tidsbegrenset eller midlertidig
godkjenning og bruk av registerdata er mulige
tiltak for å sikre bedre tilgang.

De siste årene har flere nye genterapier blitt utviklet,
men få av disse er tilgjengelig for norske pasienter.
Som tidligere diskutert er det ventet at flere slike
terapier vil bli tilgjengelige i fremtiden og Norge bør
derfor vurdere endringer for å sikre at systemene er
tilpasset den medisinske utviklingen.
Før nye genterapier kan tas i bruk i Norge må de
både ha godkjenning på europeisk nivå, samt
markedsføringstillatelse og godkjent maksimalpris i
Norge. Sykehusbehandlinger må i tillegg godkjennes
av Beslutningsforum før behandlingen finansieres av
det offentlige. Offentlig finansiering baseres på
prioriteringskriteriene og avhenger av behandlingens
nytte, ressursbruk og sykdommens alvorlighet.

Figur 4-1: Overordnet analyse av det norske landskapet for genterapier

Illustrasjon Oslo Economics

4.1 Overordnet rammeverk
4.1.1 Juridiske rammer
Bruk av genterapi er regulert i kapittel 6 i
bioteknologiloven. Med genterapi menes legemidler
som er omfattet av definisjonen i forordning om
avanserte terapier (EU) nr. 1394/2007 artikkel 2, jf.
direktiv 2001/83 (legemiddeldirektivet) bilag 1 del
IV pkt. 2.1.
Klinisk utprøving av legemidler reguleres av
legemiddellovgivningen. Etter forskrift om klinisk
utprøvning av legemidler skal klinisk utprøving av
legemidler godkjennes av SLV og regionale komiteer
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).
Ved klinisk utprøvning av legemidler som inneholder
genmodifiserte organismer, blant annet genterapi,
gjelder også genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr.
38 om framstilling og bruk av genmodifiserte
organismer m.m.). Genteknologiloven har regler som
blant annet regulerer godkjenning av fasiliteter for
innesluttet bruk av GMO (genmodifiserte organismer)
på sykehuset, utsetting av GMO gjennom pasient.
Av øvrig relevant lovverk regulerer
Behandlingsbiobankloven innsamling, oppbevaring,
behandling og destruksjon av humant biologisk

materie og opplysninger som inngår i en biobank,
samt organiseringen av denne virksomheten.
Helseforsikringsloven regulerer medisinsk og
helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk
materiale eller helseopplysninger.
Da Stortinget vedtok endringer i bioteknologiloven
den 1. juli 2020, medførte dette at genterapi skulle
godkjennes på samme måte som andre legemidler
gjennom legemiddeldirektivet. Endringen innebærer at
Helsedirektoratet ikke lenger skal vurdere eller
godkjenne bruk av genterapi, men at dette skjer
gjennom Nye Metoder. Det er heller ikke krav om å
legge frem saken for Bioteknologirådet.
4.1.2 Systemet for godkjenning av nye metoder
De regionale helseforetakene har finansieringsansvar
for legemidler brukt i sykehus, inkludert poliklinisk
behandling, og pasientadministrerte legemidler
forskrevet på H-resept. Alle nye legemidler som
sykehusene har finansieringsansvar for, skal gjennom
systemet Nye metoder. Beslutningsforum, bestående
av direktørene i de fire regionale helseforetakene,
fatter de endelige beslutningene om innføring. Det er
de regionale helseforetakene, som eier Nye metoder,
og Stortinget som fra 1.1.2020 har vedtatt å lovfeste
at de regionale helseforetakene skal sørge for et
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felles system for å beslutte hvilke metoder som kan
tilbys i spesialisthelsetjenesten.

Sykehusinnkjøp HF (LIS) og direktoratet for strålevern
og atomsikkerhet (DSA).

Før genterapier blir godkjent for bruk i Norge må de
godkjennes på europeisk nivå. Committe for Advanced
Therapies (CAT) evaluerer den vitenskapelige
dokumentasjonen for disse behandlingene. CAT
vurderer både behandlingens kvalitet, sikkerhet og
effektivitet basert på de kliniske studiene gjennomført
av produsenten. Saken vurderes deretter av Comittee
for Medicinal Products for Human Use (CHMP). CHMP
foretar en vitenskapelig vurdering og gir anbefaling
om behandlingen bør få markedsføringstillatelse eller
ikke. Endelig beslutning om markedsføringstillatelse i
EU fattes av Europakommisjonen basert på
vurderinger fra CHMP.

Prosessen starter med et forslag eller et metodevarsel.
Ulike aktører i helsetjenesten (klinikere,
leverandører/produsenter, FHI, SLV etc.) kan gi innspill
til Bestillerforum om at en ny metode bør vurderes.
Bestillerforum bestiller videre en metodevurdering fra
enten FHI eller SLV. For nye legemidler utarbeides en
hurtig metodevurdering av SLV basert på
dokumentasjon innsendt av produsenten. Denne
dokumentasjonen omfatter en beskrivelse av
behandlingen og behandlingens plass i klinisk praksis,
dokumentert effekt og sikkerhet, en helseøkonomisk
analyse og modell, samt analyser av
budsjettvirkninger og alvorlighet. Basert på denne
dokumentasjonen, annen litteratur og egne
vurderinger utarbeider SLV en metodevurdering. SLV
får også innspill fra klinikere om blant annet norsk
klinisk praksis, pasientpopulasjon og den innsendte
dokumentasjonen i arbeidet med metodevurderingen.
Denne metodevurderingen danner grunnlaget for en
beslutning om metoden skal innføres. Endelig
beslutning fattes av Beslutningsforum før metoden tas i
bruk.

I tillegg må produsenten få markedsføringstillatelse i
Norge og godkjent maksimalpris. Dette må være på
plass før det fattes endelig beslutning om
behandlingen skal finansieres av det offentlige i
Norge. Nye behandlinger finansieres i hovedsak av
Folketrygden (Blåresept) eller over budsjettene til de
regionale helseforetakene.
Nye metoder er et statlig organ som ble etablert i
2013 og eies av de fire RHF-ene. Systemet er
etablert for å sikre at metoder som innføres er
effektive og sikre, understøtte likeverdig og rask
tilgang til nye metoder, evaluere nytte og ressursbruk
sammenlignet med eksisterende behandling, og
kvalitetssikre grunnlag for prioritering og beslutning.
Systemet er også etablert med hensikt om å gi
transparente prioriteringer og beslutninger.

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS),
gjennomfører forhandlinger med leverandørene. Slike
forhandlinger er blant annet aktuelt når det er
nødvendig med en lavere pris for at behandlingen
anses å være kostnadseffektiv. Prisforhandlingene er
basert på metodevurderingene fra SLV. I praksis tar
SLV først utgangspunkt i godkjent maksimalpris (AUP) i
arbeidet med metodevurderingen. Videre forhandler
LIS frem en «LIS-pris» med leverandøren som i neste
omgang legges til grunn i metodevurderingen til SLV.
Dersom behandlingen blir godkjent i Beslutningsforum
utarbeider LIS kontrakt mellom produsentene og RHFene.

Nye metoder systemet forutsetter tett samarbeid
mellom spesialisthelsetjenesten og andre deler av
helsetjenesten. Flere aktører er involvert i ulike
prosesser, herunder de regionale helseforetakene
(RHF) og helseforetak (HF), Folkehelseinstituttet (FHI),
Statens legemiddelverk (SLV), Helsedirektoratet,
Figur 4-2: Forenklet illustrasjon av godkjenningsprosessen for avanserte terapier i Norge

Illustrasjon Oslo Economics. I tillegg kreves norsk markedsføringstillatelse og godkjent maksimalpris.
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alvorlighetskriteriet innebærer at et tiltaks prioritet
øker i tråd med alvorligheten av tilstanden.

4.2 Evaluering basert på fastsatte
prioriteringsprinsipper
Politikerne har ansvar for å definere
rammebetingelser for hvordan prioriteringer i
helsetjenesten skal foregå. Basert på de politiske
føringene fatter helsetjenesten beslutninger om hvilke
metoder som skal finansieres med offentlige midler.
Myndighetene har høyere betalingsvillighet for sjeldne
sykdommer, men pasientene er likevel omtalt som de
«tause taperne» ettersom små studiepopulasjoner gir
økt usikkerhet om effekt og utviklingskostnader gir høy
pris per behandling.
Prinsipper for prioritering
Prioritering i helsetjenesten kom for alvor på den
politiske agendaen i Norge på 1980-tallet. Det var et
økende misforhold mellom hva som var medisinsk
teknisk mulig og ressurser til rådighet. Dette er blant
annet redegjort for i tre statlige utredninger, NOU-er,
fra henholdsvis 1987, 1997 og 2014. I 2015 kom
også rapporten «På ramme alvor» fra en
arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og
omsorgsdepartementet (16).
Prioriteringsmeldingen (17) ble lagt frem i 2016 og
fikk tilslutning fra et samlet Storting. Prinsippene i
denne meldingen ligger til grunn for hvordan
prioriteringer på helseområdet gjøres i dag.
Prioriteringsmeldingen beskriver tre kriterier som skal
gjelde for hvordan alle tiltak i helsetjenesten skal
vurderes. (Figur 4-3Figur ).
Figur 4-3: Overordnede prioriteringskriterier for
vurdering av tiltak i den norske helsetjenesten

Prioriteringskriteringer vedtatt av Stortinget gjennom
Stortingsmeldingen «Verdier i pasientens helsetjeneste —
Melding om prioritering» Meld. St. 34 (2015–2016). Illustrasjon
Oslo Economics.

Nyttekriteriet innebærer at et tiltaks prioritet øker i
tråd med den forventede nytten av tiltaket.
Ressurskriteriet sier at et tiltaks prioritet øker desto
mindre ressurser det legger beslag på, mens

Prioriteringskriteriene skal vurderes samlet og veies
mot hverandre. I desember 2018 leverte
Blankholmutvalget sin rapport om prinsipper for
prioritering i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten (18). Utvalget konkluderte med at
prinsippene fra Prioriteringsmeldingen også skal
gjelde for den kommunale helse- og omsorgstjenesten
og den offentlig finansierte tannhelsetjenesten.
Legemiddelpolitiske målsetninger
Av Legemiddelmeldingen (19) fremgår det at det
overordnede målet med legemiddelpolitikken skal
være bedre folkehelse. Videre ble det foreslått at de
legemiddelpolitiske målsetningene i større grad skulle
være i tråd med de generelle helsepolitiske
målsetningene. Av meldingen fremgår det at
politikken skal sikre god kvalitet ved behandling med
legemidler, at legemidler skal ha lavest mulig pris, at
det skal være likeverdig og rask tilgang til effektive
legemidler og at det skal legges til rette for forskning
og innovasjon.
Metodevurderinger
Før nye legemidler får offentlig finansering i Norge
gjennomføres det en metodevurdering av SLV basert
på dokumentasjon fra produsenten av legemiddelet.
Metodevurderingene har som formål å gi en
systematisk oversikt over kunnskapen om den nye
behandlingen som kan gi et beslutningsgrunnlag.
Metodevurderingene inneholder en helseøkonomisk
analyse som ivaretar nytte- og ressurskriteriet, samt en
beregning av absolutt prognosetap
(alvorlighetskriteriet). Det absolutte prognosetapet er
utgangspunktet for myndighetenes betalingsvillighet.
Dersom det absolutte prognosetapet er stort er man
villig til å godkjenne en høyere kostnad-effekt ratio
enn dersom prognosetapet er lavt. Den
helseøkonomiske analysen inkluderer beregninger av
kostnadseffektivitet formidlet som en kostnadeffektbrøk som viser forholdet mellom kostnadene og
nytten av behandlingen. Denne brøken kalles den
inkrementelle kostnad-effekt-ratioen og utrykker ofte
kostnaden per kvalitetsjusterte leveår den nye
behandlingen gir. Basert på denne brøken og
samfunnets betalingsvillighet for gode leveår, gitt
alvorlighetsgraden til tilstanden, konkluderes det om
behandlingen er kostnadseffektiv.
For behandlinger rettet mot små pasientgrupper kan
det ved vurdering aksepteres lavere krav til
dokumentasjonen. For særskilt små pasientgrupper
med svært alvorlig tilstand som har stor forventet
nytte av behandlingen kan det aksepteres en høyere
kostnad-effekt ratio enn for andre legemidler. Alle de
tre veiledende kriteriene skal som et utgangspunkt
være oppfylt for at et legemiddel skal kunne vurderes
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iht. legemiddelforskriften § 14-5 tredje ledd. Flere
aktører opplever imidlertid at det i praksis skal mye til
for at disse kravene er oppfylt og at det i liten grad
er forskjeller i dokumentasjonskrav mellom store og
små pasientgrupper.
Innføring av nye metoder i praksis
Prioritering i helsetjenesten har lenge stått på
agendaen i Norge og det er kommet langt i arbeidet
med å utvikle konkrete prinsipper og politiske
målsetninger. Prioriteringsmeldingen har fått bred
oppslutning og det virker å være enighet om de
overordnede prinsippene for prioritering. De
legemiddelpolitiske målsetningene er også tydelige
og er konsekvente med det overordnede helsepolitiske
målet om bedre folkehelse.
Generelt kan systemet for innføring av nye metoder
fremstå som enkelt og forholdsvis rett frem, men i
praksis opplever flere at veien til offentlig finansering
er tidkrevende og byråkratisk. Det pekes blant annet
på at det ikke er rom for nok faglige diskusjoner, og
at viktige perspektiver som pasientperspektivet ikke er
godt nok ivaretatt. Det har også vært pekt på at
systemet er «seksjonert», og at det er krevende å
hensynta ny informasjon (f.eks. nye studiedata) som
kommer etter at SLV sin metodevurdering er
ferdigstilt.
Beslutningsforum, som fatter endelig beslutning om en
metode skal få offentlig finansiering, møter
representanter fra RHF-ene, Statens legemiddelverk,
Folkehelseinstituttet, LIS Sykehusinnkjøp,
Helsedirektoratet og en brukerrepresentant.
Beslutningen baseres på metodevurderingen
utarbeidet av SLV, og produsenten har få muligheter
til å fremme sine faglige argumenter (med unntak av
et notat på en side). I tillegg er det ingen
klagemuligheter. Dette har blitt trukket frem som en
svakhet med dagens system, som særlig er gjeldende
for genterapier da usikkerheten i analysene og
betydningen av valg av svært tekniske forutsetninger
er stor.
Prioriteringsmeldingen ble lagt frem i 2016 og
systemet for Nye metoder ble etablert i 2013. Det er
nå behov for en gjennomgang av hvorvidt systemet er
utformet for å oppnå de politiske målsetningene på
feltet, og i hvilken grad prioriteringskriteriene blir
godt ivaretatt i praksis. På oppfordring fra Stortinget
har Helse- og omsorgsdepartementet satt i gang et
arbeid for å evaluere Nye metoder systemet.
Evalueringen skal ferdigstilles oktober 2021.

4.3 Metodevurderinger av
genterapier – sentrale utfordringer
Utfordringsbildet knyttet til tilgangen til nye
genterapier er sammensatt. Det er flere faktorer som
gjør at dagens system med metodevurderinger ikke
fungerer optimalt for å sikre god tilgang til disse
behandlingene (Figur 4-4).
Når SLV gjennomfører metodevurderinger estimeres
helsegevinsten (dvs. nytten) på bakgrunn av
dokumentasjon fra kliniske studier i kombinasjon med
statistiske analyser. Disse analysene krever ofte store
pasientgrupper registrert i randomiserte, kontrollerte
studier. For genterapier er denne dokumentasjonen
ofte ikke tilgjengelig. Det at få pasienter har
sykdommen gjør det vanskelig å gjennomføre
forskningsstudier som kan dokumentere effekt av ulike
og nye behandlingsmåter på samme måte som for
tradisjonelle behandlinger for større pasientgrupper.
Dokumentasjonen innhentes for et lite utvalg og
studiepopulasjonen fra internasjonale studier er ikke
alltid representativ for den norske populasjonen. Få
pasienter kan gjøre det krevende å rekruttere
deltakere til studiene.
Et annet kjennetegn ved genterapier er at de ofte er
engangsbehandlinger med et kurativt siktemål.
Langtidsgevinstene av disse behandlingene er usikker,
og oppfølgingen i de kliniske studiene er ikke lang nok
til å presist kunne si noe om alle mulige
langtidseffekter. Disse effektene må derfor
ekstrapoleres (det vil si fremskrives) ved hjelp av ulike
statistiske analysemetoder, noe som øker usikkerheten
knyttet til behandlingens kostnadseffektivitet. Nytten
av behandlingen kan både være større eller lavere
enn hva som blir lagt til grunn i metodevurderingen,
som skal baseres på den forventede nytten dersom
man legger prioriteringsmeldingens prinsipper til
grunn.
Typisk for mange av de nye genterapiene er at det
ikke er gjennomført direkte sammenligninger med
andre behandlingsalternativer. Enarmede studier, hvor
alle pasienter får den nye behandlingen, blir ofte
gjennomført fordi det av ulike grunner ikke er mulig å
gjøre direkte sammenligninger (eksempelvis fordi det
ikke er etisk forsvarlig å gi en gruppe pasienter
placebo). I den helseøkonomiske analysen derimot,
skal den nye behandlingen sammenlignes med en
komparator (behandlingsalternativet den nye
behandlingen vil erstatte). Komparatoren kan også
være en situasjon hvor pasienten ikke får behandling
(«best supportive care»), noe som er særlig relevant
for flere av de nye genterapiene. Det blir da en
utfordring å estimere differansen i nytte (relativ
effekt) for gruppen som mottar den nye behandlingen
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sammenlignet med pasienter på eksisterende
behandling/ingen behandling.
Flere genterapier er utviklet for små
pasientpopulasjoner og tilgangen til lokale kliniske
eksperter på feltet kan være begrenset. Det kan i
mange tilfeller både være begrenset kompetanse på
sykdommen, pasientgruppen og den nye
behandlingen. Kliniske eksperter spiller en viktig rolle i
forbindelse med metodevurderingene og benyttes

både av leverandørene når de forbereder innsending
av dokumentasjon og av SLV ved gjennomføring av
metodevurderingene. Kliniske eksperter benyttes blant
annet til å kvalitetssikre sentrale parameterverdier i
de helseøkonomiske modellene og bidrar med viktige
innspill til metodevurderingen. Når tilgangen til kliniske
eksperter er begrenset, kan det være krevende å
innhente og kvalitetssikre informasjon, og usikkerheten
i de helseøkonomiske analysene øker.

Figur 4-4: Sentrale utfordringer knyttet til metodevurderinger av genterapier

Illustrasjon Oslo Economics

4.3.1 Håndtering av usikkerhet i helseøkonomiske
vurderinger
Som for legemidler generelt innebærer beslutningen
om å ta i bruk nye genterapier usikkerhet. Usikkerhet
knyttet til forventet nytte (og kostnad) er uunngåelig.
Dersom virkninger av en behandling skal
dokumenteres i kliniske studier uten usikkerhet før en
behandling godkjennes, må pasientene følges gjennom
hele sitt livsløp. I praksis er dette ikke et realistisk
alternativ ettersom det vil innebære et betydelig
samfunnsøkonomisk nyttetap fordi man må vente lenge
før man kan oppnå helsegevinstene, samt at
insentivene til forskning og utvikling reduseres.
Som tidligere nevnt estimeres forventet nytte ved hjelp
av dokumentasjon fra kliniske studier og statistiske
analysemodeller. Nyttevirkningene ekstrapoleres slik
at man kan beregne gevinstene over pasientens
levetid. Helsegevinstene (økt livskvalitet og
overlevelse) nedjusteres videre slik at de reflekterer
verdien i dag og kan sammenlignes med kostnadene
(diskontering). Fremtidig nytte er i stor grad avhengig
av forventet behandlingsgevinst og varighet som
legges til grunn i de statistiske modellene.
Høy usikkerhet blir ofte benyttet som argument for
negative beslutninger i Beslutningsforum. Dette til tross

for at analysene som legges til grunn medfører en
konservativ tilnærming med risikoaversjon (at negative
utfall tillegges større vekt enn positive utfall).
Usikkerheten i anslagene håndteres ved å benytte
•

•

•

det punktestimatet de vurderer som mest
sannsynlig og ikke forventningsverdier på omfang
og varighet av helsegevinsten. Det medfører at
terapier med langvarig helsegevinst ofte tillegges
mindre vekt.
Kalkulasjonsrenten er tillagt en
usikkerhetsekvivalent på 2 prosentpoeng, slik at
helsegevinst i senere år tillegges mindre vekt.
Dette kommer på toppen av en
tidspreferanserate på 2 prosentpoeng (Samlet
kalkulasjonsrente på 4 % tilsvarende
Finansdepartementets veileder).
ulike modellbaserte usikkerhetssimuleringer.

I høringsrunden i forbindelse med evalueringen av
Nye metoder ble det pekt på at SLV ofte benytter
konservative anslag og at parameterverdier er basert
på det de opplever som det mest sannsynlige
alternativet fremfor et vektet gjennomsnitt av mulige
utfall (forventningsverdier). Dette innebærer at man
opptrer som risikoavers.
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Det at man i praksis er risikoavers når man
gjennomfører de helseøkonomiske analysene rammer
særlig avanserte terapier som har større usikkerhet
enn andre legemidler og der helsegevinsten potensielt
kan vare livet ut. Kombinert med en høyere kostnad
medfører dette ofte avslag i dagens system. For å få
behandlingen godkjent må da produsenten redusere
prisen, noe som kan være utfordrende da dette kan
påvirke prisen i andre markeder som har godkjent
behandlingen til en annen pris.
Begrenset eller sen tilgang til nye behandlingsalternativer som følge av manglende informasjon er
uheldig av flere årsaker. For det første vil norske
pasienter kunne dø eller leve med redusert livskvalitet
som følge av at de ikke får bedre behandling, som er
tilgjengelig i andre europeiske land. Videre blir et

offentlig finansiert helsesystem som det norske
utfordret ettersom de som har muligheten kan kjøpe
behandlingen privat, noe som kan føre til et todelt
helsevesen.
4.3.2 Tidligere vurderinger i Beslutningsforum
Per desember 2020 var det gjennomført seks
metodevurderinger for avanserte terapier i Norge. To
av disse er godkjent i Beslutningsforum, mens fire har
fått avslag. En gjennomgang av begrunnelsene for
hvorfor disse behandlingene ikke ble godkjent er
presentert i Tabell 4-1. Usikkerhet knyttet til
langtidseffekter og for høy pris blir trukket frem som
årsaker til beslutningen. Konservative estimater knyttet
til nytten av nye behandlinger vil innebære lavere
kostnadseffektivitet og dermed for høy pris gitt
samfunnets betalingsvillighet.

Tabell 4-1 Begrunnelse for avslag på finansiering av avanserte terapier i Beslutningsforum
Behandling
Zynteglo

Luxturna

Begrunnelse for avslag
Det er stor usikkerhet knyttet til langtidseffekten av denne behandlingen og prisen er for
høy.
Det er dokumentert effekt av behandlingen, men usikkerhet knyttet til langtidseffekten.
Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men den aktuelle prisen er
alt for høy.

Yescarta

Det er betydelig usikkerhet knyttet til langtidseffekten av behandlingen. Prisen er for
høy i forhold til den dokumenterte effekt

Imlygic

Fra SLV sin metodevurdering fremgår det at den innsendte dokumentasjonen ikke var
robust nok til å konkludere om kostnadseffektivitet

Kilde: Nye metoder

4.4 Mulige tiltak for å sikre tilgang
Helsemyndighetene godkjenner nye metoder uten å
være helt sikre på forholdet mellom kostnader og
helsegevinster. Dette betyr at det bør utvikles
hensiktsmessige modeller for håndtering av usikkerhet i
beregning av helsegevinst. Alternative finansieringsmodeller er også mulig for å sikre tilgang til nye
behandlingsalternativer.
Av de 14 avanserte terapiene som er godkjent på
europeisk nivå er kun to tilgjengelige i Norge, mens
land som Storbritannia, Tyskland, Spania og Frankrike
har tatt i bruk langt flere. Andre europeiske land har
tilpasset sine systemer for å sikre raskere tilgang til
avanserte terapier og det er flere
forbedringsmuligheter i Norge. I det følgende pekes
det på tre mulige tiltak for å sikre raskere tilgang til
nye innovative behandlinger.
4.4.1 Praksis knyttet til håndtering av usikkerhet
Ved vurdering av nye genterapier er usikkerheten
knyttet til behandlingseffekt som regel større enn hva
som har vært tilfellet for tradisjonelle legemidler.

Ettersom kostnaden ofte påløper i dag, mens nytten
kommer langt frem i tid, vil håndtering av usikkerhet
være svært avgjørende for hvorvidt en ny behandling
blir vurdert som kostnadseffektiv. Usikkerheten knyttet
til nytten kan gå begge veier, behandlingen kan være
både mer eller mindre effektivt enn hva man så for
seg ved innføring. De helseøkonomiske analysene bør
derfor baseres på forventet nytte og man bør legge
til grunn forventningsverdier og ikke de mest plausible
parameterverdiene når fremtidig nytte beregnes.
Preferanser for risiko bør holdes separat fra den
helseøkonomiske analysen som har som formål å
belyse kostnadseffektiviteten til behandlingen. En
gjennomgang av praksis knyttet til håndtering av
usikkerhet, oppdatering av veiledere eller
tydeliggjøring av hvordan usikkerhet skal håndteres vil
kunne bidra til bedre beslutningsgrunnlag.
4.4.2 Innføring av alternative finansieringsmodeller
eller tidsbegrenset godkjenning
Én ofte nevnt årsak til at nye behandlingsalternativer
ikke får offentlig finansiering i Norge er at
myndighetene krever en flat, prosentvis rabatt som
ikke kan imøtekommes av produsentene. Som diskutert
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tidligere er usikkerheten forbundet med
kostnadseffektiviteten til genterapier ofte større enn
for tradisjonelle behandlinger. En måte å håndtere
den økte usikkerheten på er å benytte alternative
finansieringsmodeller hvor risikoen i større grad deles
mellom innkjøper og leverandør.
Det finnes en rekke ulike prismodeller som kan
benyttes som alternativ til dagens foretrukket løsning
(«pris-per-pille»). Prismodeller kan være både
risikodelene og utfallsbaserte (Figur 4-5). Eksempler
på avtaler som innebærer en risikodeling mellom
innkjøper og leverandør, men som ikke avhenger av
utfall (behandlingseffekt), er kostnad- eller
volumbaserte rabatter. Slike modeller vil gi
myndighetene større forutsigbarhet og kan begrense
budsjettkonsekvensene i tilfeller der behandlingen blir
hyppigere brukt enn ventet. Resultatbasert prising

innebærer at prisen varierer avhengig av hvor
effektiv behandlingen viser seg å være. I forkant av
innføring inngås det avtaler som regulerer hvilken pris
leverandørene basert på ulike kriterier. Slik avtaler vil
flytte deler av risikoen fra innkjøper over til
leverandøren og sikre at innkjøper i større grad
«betaler for det de får». Betalingsmodeller kan både
innebære forskudds- eller etterskuddsvis betaling.
«Managed entry agreements» er tatt i bruk i flere
andre europeiske land i tilfeller hvor det er vanskelig
å fatte beslutninger som enten er «ja» eller «nei»
fordi det er stor usikkerhet knyttet til klinisk
dokumentasjon og/eller de budsjettmessige
konsekvensene. Slike avtaler kan omfatte ulike
elementer, men inneholder som regel en form for
risikodeling mellom leverandør og innkjøper, og har til
felles at de kan bidra til raskere tilgang for pasienter.

Figur 4-5: Alternative prismodeller

Illustrasjon Oslo Economics

Fordelen med å benytte alternative prismodeller
istedenfor den tradisjonelle «pris-per-pille» modellen
med flat rabatt er at det kan bidra til raskere tilgang,
samtidig som innkjøper i større grad «får det de
betaler for». Det har imidlertid vist seg å være flere
utfordringer med å bruke utfallsbaserte og
risikodelene prismodeller i praksis. Dersom avtalene
blir for kompliserte og lite skreddersydd kan de blir
svært ressurskrevende å følge opp. Prosessen knyttet
til å utforme avtalene og bli enige om vilkår kan også
være tids- og ressurskrevende. Dersom det skal
benyttes slike modeller bør kostnadene ved å ta de i
bruk stå i forhold til nytten man oppnår ved avtalene.
Norge har i liten grad tradisjon for å benytte
risikodelende og utfallsbaserte prismodeller ved
innføring av nye behandlinger. Innføringen av nye
avanserte terapier har imidlertid bidratt til at det er
behov for å vurdere alternative løsninger til dagens

modell. Beslutningsforum besluttet 22. juni 2020 at det
skal innføres et rammeverk for prisavtaler med mål
om å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive
legemidler. Innkjøpsavtaler, som de regionale
helseforetakene inngår som følge av en beslutning i
Beslutningsforum, skal som hovedregel baseres på flat
rabatt, men det etableres et rammeverk for unntaksvis
bruk av alternative prisavtaler. Sykehusinnkjøp HF kan
etter forhåndsgodkjenning av fagdirektørene i RHFene ta initiativ til å utarbeide enkle avtaleforslag, slik
som pris-volum-modeller. Avtaler som kan være mer
kompliserte å håndtere, f.eks. registrering av
behandling eller etablering av start- og stoppkriterier
for behandling må godkjennes av Beslutningsforum før
Sykehusinnkjøp kan igangsette forhandlinger.
«Value of information» (VOI) er et begrep som har
fått større oppmerksomhet i helseøkonomiske miljøer
de siste årene. VOI er et samlebegrep som omfatter å
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anslå verdien, i form av kostnader og helsegevinster,
av å innhente mer data eller informasjon om sentrale
parametere som påvirker en beslutning. Særlig i
akademiske miljøer har dette begrepet fått økt
oppmerksomhet de siste årene og antall publikasjoner
på feltet har vokst betydelig.
Valget om å innhente ytterligere informasjon medfører
både nytte og kostnader. Det vil påløpe kostnader
knyttet til selve informasjonsinnhentingen, samt at en
utsatt beslutning vil kunne gjøre at mulige
helsegevinster går tapt i påvente av mer informasjon.
På en annen side vil det å innhente mer informasjon
kunne øke sannsynligheten for at man treffer en riktig
beslutning. Hvorvidt det er lønnsomt å utsette en
beslutning i påvente av mer informasjon avhenger av
flere forhold, herunder i hvilken grad det påvirker den
endelige beslutningen, kostnadene ved å fatte feil
beslutning og kostnadene ved å innhente mer
informasjon.
Når det fattes beslutninger om nye behandlinger skal
innføres eller ikke, finnes det flere alternativer enn å
godkjenne eller ikke godkjenne. Beslutningstaker kan
velge å innføre en ny behandling, forutsatt at det
innhentes ytterligere informasjon (tidsbegrenset eller
midlertidig godkjenning) eller at behandlingen kun blir
godkjent i forskningssammenheng eller for en
begrenset pasientgruppe. Andre europeiske land,
eksempelvis Storbritannia, har benyttet en slik løsning
hvor det ble gitt godkjenning forutsatt at det ble
samlet inn ytterligere informasjon. Videre ble det
bestemt at det skulle gjennomføres en ny vurdering en
stund etter at behandlingen var tatt i bruk i klinisk
praksis.
4.4.3 Bruk av data fra andre kilder enn kliniske
studier
Begrenset informasjon fra de kliniske studiene gjør at
behovet for å benytte data fra andre kilder øker.
Slike data kalles virkelighetsdata (real world
evidence) og kan defineres som data som ikke kommer
fra randomiserte, kontrollerte intervensjonsstudier, men
fra vanlig klinisk praksis, observasjonsstudier eller
registerdata, altså fra «den virkelige verden» (20).
Norge og de andre nordiske landene har alle gode
forutsetninger for å benytte slike data. Norge har
lang tradisjon med å samle helseinformasjon i registre
og har en rekke sentrale helseregistre med lang
oppfølging som dekker hele befolkningen. I tillegg
gjør personnummer det mulig å koble ulike datakilder
og følge pasienter på tvers av registre som dekker
ulike deler av helsetjenesten. Det at Norge har
kommet langt i digitaliseringsprosessen gjør at mye av
informasjonshentingen skjer elektronisk, noe som
reduserer risikoen for menneskelige feil og øker
kvaliteten på dataene.

Med virkelighetsdata kommer en rekke muligheter.
Data fra klinisk praksis, observasjonsstudier eller
registre kan brukes for å informere de
helseøkonomiske analysene. Slike datakilder kan gi
informasjon om blant annet dagens
behandlingspraksis, pasientpopulasjonen og deres
egenskaper og kostnader og ressursbruk. Registerdata
kan også benyttes for å modellere overlevelse for
pasientene i alternativet hvor de ikke får tilgang til
den nye behandlingen. Slike data er viktige for å
redusere usikkerheten knyttet til estimatene av relativ
effekt og kostnadseffektivitet.
Registerdata kan også være nyttig etter at en
beslutning om innføring er fattet. Registre gjør det
mulig å følge pasientgruppen etter at de har startet
behandling og dermed evaluere behandlingseffekt
retrospektivt. Informasjon om antall pasienter og
endringer i tjenestebruk kan også være nyttig i slike
analyser. Registerdata kan benyttes som grunnlag for
alternative refusjonsmodeller og for å avgjøre pris,
gitt avtalte kriterier.
Figur 4-6: Muligheter og utfordringer med å bruke
virkelighetsdata (real world evidence) i beslutninger

Illustrasjon Oslo Economics

En av de største utfordringene med bruk av
registerdata i Norge i dag omfatter praktiske
utfordringer knyttet til tilgang. Prosessene knyttet til
innhenting av registerdata er både tids- og
ressurskrevende og særlig tidslinjene gjør slike data
mindre verdifulle. Tiltak for å bedre datatilgangen er
iverksatt og satsningen på Helseanalyseplattformen er
et stort steg i riktig retning. Dette arbeidet vil være
viktig for å utnytte verdien av data som allerede er
samlet inn. Bruk av virkelighetsdata krever også
kompetanse og medfører administrative kostnader.
Store datamengder som tidligere ikke har latt seg
analysere på grunn av datakraft kan i dag relativt
enkelt benyttes, men det krever både kunnskap om
dataene og om analysemetoder
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5. Utfordringer knyttet til rammeverk og forutsetninger for bruk
i klinisk praksis
For å kunne nyttiggjøre seg av mulighetene
innenfor genterapi må de kliniske miljøene ha
tilgang til nødvendig infrastruktur og
kompetanse. Sykehusene må ha tilgang til
analyseutstyr og en tilfredsstillende IKTinfrastruktur, samtidig som forskere og
klinikere må ha kompetanse til å bruke
teknologien. Norge er på vei, men mye gjenstår
fortsatt.

Det er igangsatt tiltak på dette området og i
statsbudsjettet for 2021 er det blant annet foreslått å
etablere et nasjonalt genomsenter med tilhørende
registerløsninger for lagring og bruk av genetiske
opplysninger for helsehjelp, kvalitetssikring og
forskning.

5.1 Infrastruktur og kompetanse
Behovene og utfordringsbildet vil kunne variere på
ulike anvendelsesområder, selv om mange temaer er
gjentagende. Overordnet har vi vurdert utfordringer
og behov knyttet til infrastruktur og kompetanse på
følgende anvendelsesområder:
•
•
•
•

For å finne ut hvilke genetiske faktorer/varianter som
kan bidra til sykdom er man avhengig av deling av
data om genetiske varianter. Dette krever økt
samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Kobling
av relevante helseopplysninger på tvers av datakilder
vil kunne gi mer presis diagnostikk og bedre
behandling. Dette fordrer at det etableres
registerløsninger som legger til rette for deling av
data. Ofte kreves det også samtykkeerklæringer fra
pasienter for deling av opplysninger, og det er behov
for en felles elektronisk informasjons- og
samtykkeløsning.

Screening og diagnostikk
Utprøvende behandling/kliniske studier
Behandling
Fremtidige vurderinger og diagnostisering

I det følgende drøfter vi, for hvert av disse områdene,
faktorer for å realisere mulighetene nye avanserte
terapier gir.
5.1.1 Screening og diagnostikk
Genomsekvensering er en forutsetning for å
diagnostisere og tilby behandlinger basert på
genterapi. I Norge driver et fåtall ulike miljøer med
genomsekvensering, og opplysninger fra kliniske
genomundersøkelser samles og lagres i de
medisinskgenetiske avdelingene ved norske sykehus.
Kapasiteten for gjennomføring av genomsekvensering
er i rask utvikling, men det er foreløpig begrenset
kapasitet til å tolke og prosessere dataene. Miljøene
som utfører genomsekvensering har i liten grad vært
koordinerte, og det eksisterende prøvetilbudet kan
fremstå uoversiktlig.
Genomsekvensering produserer svært store
datamengder og det er derfor nødvendig at det
etableres IKT- infrastruktur som både kan håndtere et
stort datavolum og samtidig ivareta personvernhensyn.
Sykehusenes IKT-løsninger må kunne lagre og
behandle prøvesvar, målinger og genetiske data, og
det er behov for å standardisere rapportering som
sikrer kvalitet på dataene som mates inn til kliniske
beslutningsstøttesystemer.

Over statsbudsjettet er det også gitt bevilgninger til
persontilpasset medisin på 61,3 millioner kroner,
hvorav 25 millioner kroner skal benyttes til å få på
plass genetisk presisjonsdiagnostikk i sykehusene.
Resten av bevilgningen går til nasjonalt
kompetansenettverk for persontilpasset medisin og til
å starte arbeidet med å etablere et nasjonalt
genomsenter.
5.1.2 Utprøvende behandling/kliniske studier
Den teknologiske utviklingen innenfor avanserte
terapier skjer svært raskt, og det pågår som diskutert
tidligere en rekke kliniske studier av nye behandlinger
over hele verden.
Det er bred enighet om at det er ønskelig å øke antall
kliniske studier i Norge for å tilgjengeliggjøre
utprøvende behandling til norske pasienter, og
regjeringen har en målsetning om å doble antallet
kliniske studier i Norge innen 2025 (Nasjonal
handlingsplan for kliniske studier 2021-2025).
Deltagelse i kliniske studie, kan gi tilgang til den
nyeste og mest avanserte behandlingen før den gjøres
allment tilgjengelig. Kliniske studier danner grunnlag
for kunnskapsbasert praksis og bidrar til bedre og
tryggere pasientbehandling. Dette er enten ved å
utvikle nye metoder for diagnostikk, behandling og
rehabilitering, eller ved å øke kunnskapen om
behandling eller omsorg som allerede gis i tjenestene.
I statsbudsjettet for 2021 er det også bevilget 30
millioner kroner til etablering av NorTrials som en del
av satsningen på å få flere kliniske studier til Norge.
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For å lykkes med målsetningen om flere kliniske studier
i Norge bør det satses på flere områder. For det
første er det viktig at det satses på forskning på
sykehusene. Forskning bidrar til ny kunnskap som i sin
tur kan bidra til økt kompetanse hos helsepersonell og
økt kvalitet av behandlingen. Forskningsaktivitet i
sykehusene gjør også at pasientene får tilgang til ny
behandling gjennom kliniske studier. For det andre er
det behov for å tilgjengeliggjøre kliniske genomdata
for analyser gjennom genomdatabaser og
beslutningsstøttesystemer. Her er det også viktig med
internasjonalt samarbeid for å sikre store og etnisk
diversifiserte datasett, og det bør etableres en
referansedatabase for genomer.
Også på dette området er det behov for elektroniske
samtykkeløsninger og sikre løsninger for deling av
data mellom laboratorier. Deltakelse i internasjonale
forsknings- og innovasjonsprosjekter vil også være
viktig for å sikre kompetansebygging og
kunnskapsutvikling.
For at Norge skal være et attraktivt land for
gjennomføring av kliniske studier vil det også være en
fordel at man har erfaring med, og har bygget
kompetanse på, nye og innovative
behandlingsmetoder. Villighet til å finansiere og ta i
bruk innovative behandlinger vil også øke
sannsynligheten for at industrien velger å satse på
kliniske studier. Dette gjelder også villighet til
finansiering og bruk av legemidler til pasienter som
ikke kan inkluderes i kliniske studier og som ikke har
nytte av behandling med legemidler som har
markedsføringstillatelse (compassionate use).
Fra høringsrunden for evalueringen av Nye metoder
pekes det på at Beslutningsforum har lagt seg på en
svært restriktiv linje når det gjelder å tilby legemidler
før positiv beslutning. Bruk av standardkontrakter for
compassionate use programmer har ført til en
reduksjon i bruken og det er få unntaksordninger for
nye legemidler i påvente av positiv beslutning.
5.1.3 Behandling
For å kunne tilby fremtidige behandlinger innen
avanserte terapier er det nødvendig at det bygges
opp kompetanse og fagmiljøer. For å lykkes med
dette må det satses på forskning og utdanning, og det
bør etableres kompetansesentre. Det at klinikere har
tilgang til å benytte de nye innovative
behandlingsalternativene som blir lansert vil også
kunne bidra til å øke kompetansen i Norge.
For å kunne tilby behandling er de kliniske miljøene
også avhengig av å være kjent med
kunnskapsutviklingen på sentrale områder. Økt
deltakelse i internasjonale forsknings- og
innovasjonsprosjekter vil kunne legge til rette for
dette.

5.1.4 Fremtidige vurderinger og diagnostisering
Den raske teknologiske utviklingen og forventede nye
behandlingsmetoder for en rekke nye
sykdomstilstander medfører at det fra et
behandlingsperspektiv vil være gunstig å kunne lagre
genomdata og helseopplysninger for pasientene.
Lagring av data og opplysninger vil gi muligheter for
kontinuerlig diagnostikk over tid, og legge til rette for
bedre diagnostisering og behandling i takt med
teknologisk utvikling og innføring av nye
behandlingsmetoder.
For å legge til rette for dette er det, som beskrevet
for screening og diagnostikk, behov for å kunne lagre
data og dele informasjon. Også med hensyn til dette
vil det være behov for en felles elektronisk
samtykkeløsning.

5.2 Juridisk rammeverk
Genterapi er klassifisert som legemiddel og
legemiddellovgivningen er totalharmonisert innenfor
EØS-området. Alle relevante rettsakter vedrørende
krav om å kunne plassere genterapi på markedet er
inntatt i EØS-avtalen. EØS-regelverket omfatter ikke
bruken av genterapi nasjonalt etter at det er gitt
godkjenning for at de kan plasseres på markedet.
Når det gjelder klinisk utprøving er dette regulert av
legemiddellovgivningen. Etter forskrift om klinisk
utprøvning av legemidler skal klinisk utprøving av
legemidler godkjennes av SLV og regionale komiteer
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).
Helseforskningslovens regler gjelder utfyllende så
langt de passer. I tillegg vil flere andre lover og
forskrifter kunne komme til anvendelse ved behandling
og klinisk utprøving. Den teknologiske utviklingen
medfører at det i fremtiden vil være mulig å
kontinuerlig integrere data og implementere ny
kunnskap til hjelp for pasientene. I praksis innebærer
dette å bruke kunnskap og erfaringer fra alle
pasienter, som til nå har blitt ansett som private og
personlige helsedata, for å tilpasse og skreddersy
diagnose og terapi for nye pasienter. Dette kan
medføre konflikt mellom personvern og deling av
informasjon til det beste for fremtidige pasienter.
Fremtidig behandling og klinisk utprøving av nye
terapier basert på genteknologi vil på denne måten
kunne reise flere etiske og juridiske problemstillinger.
Noen eksempler er:
•
•
•

Hvordan kan/bør personvernlover balanseres mot
annet helseregelverk?
Hvordan må regelverk tilpasses eller tolkes for å
kunne tillate datadrevet klinisk beslutningsstøtte?
Når kan genomisk informasjon betraktes som
anonym og deles fritt?
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I tillegg til dette er det en særlig utfordring, med
hensyn til gjennomføring av kliniske studier, at det er
ulike rammebetingelser for pasientbehandling og
forskning. Pasientforløp som innebærer veksling
mellom helsetjenesten og forskningsaktiviteter er
derfor forbundet med flere barrierer, og ulike

regelverk, forskrifter og dokumentasjonskrav
kompliserer gjennomføringen. For klinisk forskning som
involverer genmodifiserte organismer (GMO) gir ulikt
regelverk og også ulike forvaltningsmyndigheter
særlig krevende og kompliserte prosesser.
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6. Nasjonale initiativer
Det er startet en rekke nasjonale initiativer, og
igangsatt utredninger på flere områder av
betydning for arbeidet med genterapier i Norge.
For å lykkes med å utnytte mulighetene

på de ulike områdene koordineres. I det følgende gis
en kort presentasjon av et utvalg strategier, planer,
satsningsområder og utredningsarbeider med relevans
for utviklingen innenfor genterapi i Norge.

6.1 Strategier og planer

teknologiske nyvinninger og innovasjon gir, er
det viktig at initiativene og innsatsen på de ulike
områdene koordineres.
Utfordringsbildet beskrevet i de foregående kapitlene
berører mange interessenter og offentlige
myndigheter med ulike ansvarsområder. På flere
delområder er det igangsatt nasjonale initiativer. For
å lykkes med å utnytte mulighetene nye avanserte
terapier gir, er det viktig at initiativene og innsatsen

I det følgende presenteres en oppsummering av
sentrale strategier og planer på feltet i Norge.
6.1.1 Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i
helsetjenesten (2017-2021)
Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet tidligere utarbeidet en
nasjonal strategi for persontilpasset medisin i
helsetjenesten for perioden 2017–2021.

Tabell 6-1 Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten (2017-2021) – innsatsområder og
anbefalinger
Innsatsområder

Anbefalinger

•
•
Kompetanse og
informasjon

Kvalitet og fagutvikling

Helseregistre

•
•

Etablere persontilpasset medisin som tema i relevante utdanninger
Etablere nasjonalt nettverk av regionale kompetansesentre for
persontilpasset medisin
Utvikle nasjonale kompetansestandarder for genetisk veiledning
Utvikle befolkningsrettet informasjon

•
•
•

Utarbeide handlingsplaner innen ulike fagområder
Normere klinisk bruk av genomundersøkelser
Vurdere å utarbeide kvalitetskrav

•
•

Etablere nasjonalt anonymt frekvensregister for arvelige genvarianter
Videreutvikle Kreftregisteret til å registrere flere opplysninger om
kreftgenomvarianter
Vurdere utviklingen av smittevernregistrene til å inkludere
genomundersøkelser
Utrede nasjonal løsning for lagring og behandling av
rådata/helseopplysninger fra kliniske genomundersøkelser for
helsehjelp og forskning

•
•

Informasjons- og
kommunikasjonsteknologi
Forskning og
innovasjon

•
•

Utrede nasjonal løsning for lagring og behandling av
rådata/helseopplysninger fra kliniske genomundersøkelser for
helsehjelp og forskning
Utvikle støtte for persontilpasset medisin i elektronisk pasientjournal (EPJ)

•
•

Etablere handlingsplan for forskning og innovasjon
Utrede pasientforløp som integrerer klinikk og forskning

Bakgrunnen for strategien var blant annet lokale og
regionale forskjeller i kompetanse og
teknologiløsninger innenfor persontilpasset medisin,
som medførte ulikheter i tilbudet til pasientene. I
tillegg så man at utviklingen innenfor
molekylærbiologi, teknologi og forskning både ga
muligheter og utfordringer for helsetjenesten. Den

nasjonale strategien ble derfor utviklet for å gi retning
til implementering i helsetjenesten.
Den overordnede visjonen for strategien er
helsetjenester tilpasset den enkelte pasient, og det er
formulert følgende strategiske mål:
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•
•
•

Helsetjenesten gir god informasjon og veiledning
om persontilpasset medisin.
Helsetjenesten utvikler tilbudet om persontilpasset
medisin og samarbeider nasjonalt om
infrastrukturer og organisering.
Helsetjenesten bidrar med forskning, utvikling og
innovasjon i persontilpasset medisin både
nasjonalt og internasjonalt

For å realisere visjon og målsetninger peker strategien
på fem overordnede innsatsområder med tilhørende
anbefalinger som vist i Tabell 6-1.
6.1.2 Nasjonal handlingsplan for kliniske studier
Det er vurdert å være for få kliniske studier
tilgjengelig for norske pasienter i Norge, og
Tabell 6-2.

regjeringen har i januar 2021 derfor lansert en
nasjonal handlingsplan for kliniske studier.
Handlingsplanen gjelder for perioden 2021-2025, og
skal styrke og gi retning til arbeidet med kliniske
studier i Norge.
Det er formulert to hovedmålsetninger for planen:
•
•

Andelen pasienter i spesialisthelsetjenesten som
deltar i kliniske studier er 5 prosent i 2025
Antall kliniske studier er doblet i perioden 20212025

For å nå disse målene er det definert ni
innsatsområder og 20 tiltak som illustrert i
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Tabell 6-2 Nasjonal handlingsplan for kliniske studier – innsatsområder og tiltak
Innsatsområder
Gi pasienter økte muligheter for å
delta i kliniske studier

Tiltak
•

RHF-ene skal utrede en felles praksis for henvisning til kliniske studier i utlandet

Bidra til at kliniske studier blir en mer •
integrert del av pasientbehandlingen

RHF-ene skal etableres et verktøy for å synliggjøre kompetanse og
leveringsdyktighet i gjennomføring av kliniske studier i sykehusene

Bidra til økt samarbeid mellom
•
tjenesten og næringslivet om kliniske •
studier

Regjeringen og RHF-ene i samarbeid med næringslivet skal etablere NorTrials
RHF-ene sammen med Innovasjon Norge og næringslivet skal markedsføre Norge
som et attraktivt utprøverland

•

Legemiddelverket skal gi god og relevant regulatorisk rådgivning om kliniske
legemiddelstudier
Legemiddelverket skal gi god rådgivning for kliniske studier på ikkemedikamentelle intervensjoner og bruk av medisinsk utstyr
Legemiddelverket skal sørge for effektiv saksbehandling gjennom risikobasert
tilnærming
Helse- og omsorgsdepartementet skal forenkle regelverket for tilgang til
studielegemidler
Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet skal forenkle
prosess for godkjenning av kliniske studier av GMO-legemidler

•
Bidra til raskere gjennomføring av
kliniske studier

•
•
•

Bidra til flere studier i de kommunale •
helse- og omsorgstjenestene og
tannhelsetjenesten
•
Øke kunnskap og kompetanse om
kliniske studier

•
•

RHF-ene skal legge til rette for at forskningsstøttetjenester i
spesialisthelsetjenesten kan benyttes til kliniske studier i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene
Helsedirektoratet skal vurdere om det i spesialistutdanningen av leger og
tannleger bør innføres læringsmål som omhandler kompetanse i kliniske studier
Programgruppene i Rethos skal vurdere behovet for at nyutdannede kandidater
har kompetanse om kliniske studier
Kunnskapsdepartementet skal vurdere om det er behov for og eventuelt legge til
rette for kompetanseheving om kliniske studier for studiepersonell

Ruste Norge for fremtidens kliniske •
studier, spesielt innen persontilpasset •
medisin

RHF-ene skal etablere en infrastruktur for genetisk presisjonsdiagnostikk
RHF-ene understøttet av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse skal
etablere et nasjonalt genomsenter for persontilpasset medisin

Gi bedre bruk av helsedata i kliniske •
studier

Direktoratet for e-helse skal videreutvikle helseanalyseplattformen og
helsenorge.no for raskere rekruttering av pasienter

•
Øke nasjonalt og internasjonalt
samarbeid om kliniske studier

•

RHF-ene skal utrede avtaleverk for gjennomføring av kliniske studier ved
satellittsentre
Forskningsrådet og forskningsmiljøene, NordForsk og Helse- og
omsorgsdepartementet skal videreføre og styrke det nordiske samarbeidet om
kliniske studier

6.1.3 Nasjonal strategi for sjeldne sykdommer
Stortinget ba i 2017 om at det skulle utarbeides en
Nasjonal strategi for sjeldne sykdommer. Arbeidet er
igangsatt, men har fått utsettelser grunnet endringer i
definisjonen for sjeldne sykdommer.

6.2 Nasjonale satsninger
6.2.1 Etablering av nasjonalt genomsenter
Nasjonalt genomsenter: Regjeringen foreslår å
etablere et nasjonalt genomsenter med tilhørende

registerløsninger for lagring og bruk av genetiske
opplysninger for helsehjelp, kvalitetssikring og
forskning.
6.2.2 Etablering av Nortrials
Nortrials: 30 millioner kroner til etablering av
NorTrials. Tilskuddet skal bl.a. benyttes til etablering
av NorTrials-sentre innen terapiområder definert
sammen med næringslivet, frikjøpsordninger for
studiepersonell og markedsføring av Norge som
utprøverland.
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6.2.3 Etablering av Connect
CONNECT er et offentlig privat partnerskap med mål
om å bidra til å gi pasienter tilgang til medisiner som
de ikke ellers ville fått. Gjennom CONNECT skal det
etableres strukturert dialog, kunnskapsutveksling og
planlegging for persontilpasset medisin og
diagnostikk. Avtalen skal bidra til at industrien og
offentlig helsevesen bedre kan samarbeide om å tilby
ny behandling i grenseflaten mellom forskningsfront
og sykehusdrift.
Alle universitetssykehusene er med som partnere i
Connect sammen med et større antall ledende
legemiddelselskaper. Kreftforeningen deltar også og
vil særlig ivareta pasientperspektivet.
Folkehelseinstituttet vil være observatør i samarbeidet.
Avtalen er en del av flere initiativ som vil sikre en
infrastruktur og samarbeid for diagnostikk, kliniske
studier, implementering av avansert persontilpasset
rmedisin og bruk av helsedata til blant annet
helseøkonomiske analyser.

Målet er å etableres en robust infrastruktur for
presisjonsdiagnostikk med mulighet for å tilby
skreddersydde løsninger som sikrer gjennomførbarhet,
forutsigbarhet og forsvarlige rutiner, både for klinisk
virksomhet og for kliniske studier. Infrastruktur for
presisjonsdiagnostikk tenkes organisert i
universitetssykehusene med sikte på å etablere et
regionalt tilbud der det skal legges til rette for lik
tilgang for pasienter på tvers av helseregionene. For
å sikre dette skal infrastrukturen knyttes opp mot
nasjonalt kompetansenettverket innen persontilpasset
medisin
Kompetansenettverket skal være en arena for
informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og
kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder av
persontilpasset medisin. Formålet er å legge til rette
for økt harmonisering, felles kompetansenivå og bedre
samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god
implementering av persontilpasset medisin i
helsetjenesten.
6.2.5 Studieprogram innen persontilpasset medisin
Programstyret i Klinbeforsk besluttet i 2020 å avsette
inntil 50 mill. kroner til forskning for et studieprogram
innen persontilpasset medisin på kreftområdet.

Innenfor Connect er det tre underliggende
hovedsatsninger:
InPreD (Infrastructure for Precision Diagnostics)
omhandler å etablere en nasjonal infrastruktur for
avansert molekylær diagnostikk

6.3 Utredningsarbeid

IMPRESS-Norway er en stor nasjonal studie om
persontilpasset medisin mot kreft, som starter tidlig i
2021 og ledes av Oslo universitetssykehus (OUS).
Studien vil på grunnlag av individuelle og utvidede
genanalyser gi deltakerne muligheten til å få
medikamenter ment for bruk i behandling av andre
sykdommer, for å kunne bekjempe pasientenes egne,
unike kreftsykdommer. De regionale helseforetakene
besluttet i 2020 å gi 50 millioner til Impress-Norway.
INSIGHT (Regulatory framework for implementing
precision medicine into the Norwegian health care
system) skal bidra til å utvikle et analytisk rammeverk
for å evaluere effekter av småskala single-arm
kliniske studier. INSIGHT vil bruke data fra IMPRESSNorway og InPreD for å evaluere
kostnadseffektiviteten til PCM-modellen og komme
med forslag til en ny refusjonsordning som gjenspeiler
usikkerheten i PCM. Samlet skal prosjektet levere
kunnskap og foreslå regulatoriske endringer som er
nødvendige for implementering av PCM.
6.2.4 Nasjonal plan for etablering av infrastruktur
og nettverk for persontilpasset medisin.
De regionale helseforetakene har i 2020 avsatt 50
millioner kroner til en nasjonal plan for etablering av
en infrastruktur og nettverk for persontilpasset medisin.

6.3.1 Evaluering av nye metoder
Stortinget har bedt regjeringen om en evaluering av
«dagens organisering av og saksbehandling i system
for nye metoder, med hensikt å videreutvikle et system
for likeverdig og rask introduksjon av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten." Evalueringen ble igangsatt
høsten 2020 og skal ferdigstilles innen 31. oktober
2021.
I mandatet for evalueringen er det blant annet
presisert at det skal vurderes «hvorvidt systemet er
rustet organisatorisk og faglig for medisinskteknologisk utvikling fremover, herunder særskilt
håndtering av persontilpasset medisin».
6.3.2 Utredning av juridiske, tekniske og etiske sider
ved behandling av genetiske helseopplysninger til
helsehjelp, forskning og kvalitetssikring
Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrev for 2019 i
oppdrag å gjennomføre en utredning av juridiske,
tekniske og etiske sider ved behandling av genetiske
helseopplysninger til helsehjelp, forskning og
kvalitetssikring. Utredningen skulle gjøres i samarbeid
med Direktoratet for e-helse og omfatte:
•
•

Deling av tolkede genetiske varianter på tvers av
helseforetakene når de yter helsehjelp, og
Nasjonal løsning for lagring og behandling av
rådata/helseopplysninger fra kliniske
genomundersøkelser for helsehjelp og forskning.
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Med bakgrunn iblant annet dette pågående arbeidet
sendte Helse- og omsorgsdepartementet 8. september
forslag om endringer i helsepersonelloven og
pasientjournalloven på høring. Høringsfristen var 8.
desember.
De foreslåtte lovendringene omhandler tilrettelegging
for bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid,
læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og
omsorgstjenesten, samt legge til rette for etablering
av behandlingsrettet helseregister med tolkede
genetiske varianter.
6.3.3 Utvikling og etablering av felles
rammeverk/kriterier for utprøvende behandling
De regionale helseforetakene fikk i tildelingsbrev for
2020 i oppdrag å utvikle og etablere felles
rammeverk/kriterier for utprøvende behandling som
kan tilbys enkeltpasienter etter en individuell
vurdering, i tråd med de nasjonale prinsippene for
utprøvende behandling. Arbeidet er ledet av Helse
Sør-Øst RHF
6.3.4 Utredning og implementering av ordninger for
midlertidig innføring og revurdering av nye metoder
i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av
persontilpasset medisin i tjenesten.
De regionale helseforetakene fikk i tildelingsbrev for
2020 i oppdrag å utrede og implementere ordninger
for midlertidig innføring og revurdering av nye

metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for
innføring av persontilpasset medisin i tjenesten.
Arbeidet er ledet av Helse Midt-Norge.
6.3.5 Oppsummering av nasjonale initiativer
Som gjennomgangen over viser er flere av elementene
i strategi for persontilpasset medisin er fulgt opp
gjennom konkrete satsninger og igangsatt
utredningsarbeid. Blant annet er det bevilget midler til
etablering av et nasjonalt genomsenter, til nasjonal
plan for etablering av en infrastruktur og nettverk for
persontilpasset medisin og til studieprogram innen
persontilpasset medisin. I tillegg gjennomføres et
omfattende arbeid knyttet til behandling av genetiske
opplysninger i helseregistre.
Handlingsplan for kliniske studier er først nylig lansert,
og det er bevilget midler til etablering av Nortrials og
etablering av Connect. Den nasjonale strategien for
sjeldne sykdommer har som beskrevet ovenfor blitt
utsatt.
I sum er det igangsatt tiltak og gjøres utredninger på
flere områder som vil kunne bidra til å løse deler av
utfordringsbildet beskrevet i kapitlene 4 og 5. Mange
av utfordringene er imidlertid fortsatt uløste og det er
uklart om og når viktige endringer i rammebetingelser
og regelverk vil komme på plass for å legge til rette
for å utnytte mulighetene terapier gir for pasienter og
samfunn.
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7. Oppsummering og anbefalinger
Den raske teknologiske utviklingen gir håp for
nye behandlingsmetoder som kan gi pasienter
økt livskvalitet og høyere levealder. Særlig for
pasienter med sjeldne sykdommer åpner dette
opp for nye behandlingsmuligheter. For å
realisere dette må det komme på plass lovverk
og infrastruktur, oppdatering av føringene for
vurderingene i Nye metoder og relevante
finansieringsmodeller, samt en styrking av
kompetanse, kliniske retningslinjer og
infrastruktur i helsetjenesten.
De nye behandlingsmetodene krever ofte en lang
periode med ressurskrevende forskning- og utvikling.
Feltet er i en tidlig fase, og det er usikkerhet knyttet til
langtidseffektene av de enkelte behandlingsmetodene. Relativt få pasienter i hver enkelt
sykdomsgruppe medfører også at kostnadene per
behandling er betydelig.
Dagens system for metodevurderinger er i liten grad
tilpasset til å håndtere de særegne karakteristikkene
ved nye avanserte behandlingsformer, og sikre
pasientene tilgang til disse behandlingene. At få
pasienter har sykdommene gjør det vanskelig å
gjennomføre forskningsstudier som kan dokumentere
effekt av ulike og nye behandlingsmåter på samme
måte som for tradisjonelle behandlinger for større
pasientgrupper. De nye behandlingsmetodene har
potensial for å kurere sykdommer og gi livslang
effekt. Teknologien er imidlertid ny, og oppfølgingen i
de kliniske studiene er ikke lang nok til å presist kunne
si noe om langtidseffektene. Slik dagens system for
godkjenning av nye metoder fungerer, gir dette
utfordringer med hensyn til innføring og finansiering
av de nye behandlingsmetodene. Den pågående
evalueringen av systemet for Nye metoder er et egnet
utgangspunkt for å i større grad tilpasse systemet til
den teknologiske utviklingen. Evalueringen må ses i
sammenheng med Prioriteringsmeldingen og behovet
for å også vurdere føringene som ligger der.
Statens legemiddelverk sin håndtering av usikkerhet i
de helseøkonomiske analysene er en særlig utfordring
for nye genterapier hvor helsegevinstene ofte kommer

langt frem i tid. Preferanser for risiko bør holdes
separat fra den helseøkonomiske analysen som har
som formål å belyse kostnadseffektiviteten til
behandlingen. Med dagens praksis blir usikkerhet
håndtert i de helseøkonomiske analysene ved å være
risikoavers, blant annet gjennom et påslag i
diskonteringsraten ved vurdering av fremtidige
helsegevinster. I tillegg peker flere på at
legemiddelverket ofte velger de mest konservative
estimatene for fremtidige gevinster og ikke baserer
seg på forventningsverdier. Konservative vurderinger
av effekten av behandlingene medfører at
kostnadseffektiviteten vil fremstå som lavere enn hva
en risikonøytral holdning skulle tilsi. Høy usikkerhet
knyttet til langtidseffekter blir også ofte benyttet som
argument for negative beslutninger i Beslutningsforum.
Denne praksisen med hensyn til godkjenning og
innføring av nye behandlingsmetoder i Norge synes
uheldig og kan medføre at vi går glipp av
behandlingstilbud med potensielt stor nytteverdi for
både den enkelte pasient og samfunnet som helhet.
For å kunne nyttiggjøre seg av mulighetene innenfor
genterapi må det også bygges kompetanse i de
kliniske miljøene, og det må etableres et
hensiktsmessig rammeverk og god infrastruktur. For å
lykkes er det nødvendig å satse på klinisk forskning,
helseregistre og juridiske rammeverk som
tilrettelegger for deling av data, samt en økt satsning
på internasjonalt samarbeid. Norge har i dag svært
gode registerdata som vil bli enda viktigere i
fremtiden. I dag oppleves imidlertid tilgangen som
begrenset og myndighetenes arbeid med
Helsedataanalyseplattformen er et viktig arbeid for å
sikre at forskning, næringsliv og samfunnet generelt
kan få tilgang til disse dataene på en rask og effektiv
måte.
Fremtidig suksess avhenger av bidrag fra både
offentlige myndigheter og legemiddelindustrien.
Dialog og erfaringsutveksling om hvordan utfordringer
kan løses kan gi raskere fremskritt og bedre
beslutninger på begge sider. Etablering av
møtearenaer der prinsipielle spørsmål kan drøftes vil
kunne bidra til at man raskere kan utnytte mulighetene
og løse utfordringene nye behandlingsmetoder basert
på avanserte terapier gir.
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Figur 7-1 Oppsummering og anbefalinger
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