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Finansieringsprosessen for legemidler
«for dummies»





• Sikre god kvalitet ved behandling 
med legemidler

• Legemidler skal ha lavest mulig 
pris

• Likeverdig og rask tilgang til 
effektive legemidler

• Legge til rette for forskning og 
innovasjon

Legemiddelpolitiske mål



• Alvorlighetskriteriet

• Nyttekriteriet

• Ressurskriteriet

• Jo mer alvorlig eller jo større nytte, jo høyere ressursbruk kan aksepteres.
• Lav alvorlighet og begrenset nytte kan bare forsvares hvis ressursbruken er lav

Kriterier for offentlig finansiering*

*Stortingsmelding 34 (2015–2016); Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering





Offentlig finansiering - følger behandlingsansvar

Folketrygd Regionale helseforetak Kommunene

• Vaksinering
• Kommunale 

institusjoner§5-22 Bidragsordningen
� Fertilitet
� Prevensjon 16-21 år
� Sårstell til kroniske 

fistler

H-resept
Pasient-

administrerte 
legemidler

Inneliggende 
pasienter
Infusjoner 

mm

Rettighetsbasert – følger Folketrygdloven Sørge-for-ansvar – følger 
spesialisthelsetjenesteloven

Helse og omsorg 
+kommunal 
helseinstitusjon



Utvikling av offentlig finansiering av legemidler
- fra folketrygd til sykehus 

Ny 
blåresept
forskrift

2003 Trinnpris2005 TNF 
overføres2006 MS 

overføres2008
Nye 

metoder 
innføres

2013 Prioriterins-
melding2016 Kreft 

overføres2017
Ny 

blåresept
forskrift

2018
Sjeldne 

legemidler 
overføres

2019

Folketrygdfinansiert
(rettighetsbasert) 

Sykehusfinansiert
(sørge for ansvar)

Finansiering følger behandlingsansvaret fra 
1.1.2018

Utgiftskontroll



• En verdivurdering utført av Statens legemiddelverk

• Grunnlaget for all innføring inkl. Prisforhandlinger

• Er prioriteringskriteriene oppfylt?

• Systematisk gjennomgang/vurdering av
• Effekt, sikkerhet 
• Kostnadseffektivitetsanalyser
• Budsjetteffekter og kostnader per pasient

• Utgjør hoveddelen av beslutningsgrunnlaget sammen med 
prisforhandlingene

Metodevurdering legemidler - hva er det?



Nye Metoder –
Beslutningssystem for innføring og utfasing av legemidler

* www.nyemetoder.no

Mål for Nye Metoder *

• Grundig utarbeidet og
transparent beslutningsgrunnlag

• Oppfylle samfunnets
prioriteringskriterier

• Lik praksis i hele landet

• Prioritere sykehusenes
resursser

http://www.nyemetoder.no/


Utvikling av nye metoder

•Første overføring 
av orale  
kreftlegemidler 
fra blåresept til 
sykehus

2012

•Nye metoder 
blir offisielt 
startet av 
helseminister 
Jonas Gar Støre 

2013 •Beslutnings
-forum 
etableres

2014

•Prioriterings-
meldingen 
legges frem og 
får full støtte av 
Stortinget

2016 •Faglig 
likeverdighet 
blir et begrep

2017

•Nye prioriterings-
kriterier

•Finansiering 
følger behandling

2018 • Nye metoder 
lovfestes

• Overføring av 
legemiddelgrupper 
ferdigstilles

2019

•Evaluering av nye 
metoder

•Ny 
prioriteringsmeldi
ng varsles 

2021 • Tid og kapasitet er 
virkelig en utfordring

• Krav om utvikling/ 
forbedring av 
systemet

2022



Eksempel – veien til refusjon/finansiering for nytt legemiddel

Pipeline møte Metodevarsel Bestillerforum Metodevurdering Prisforhandling Beslutningsforum Anbud

Ca 6 mnd 
før MT

2-4 mnd før 
MT

Leverandør 
sender inn 
dokumentasjon

1-2 år før 
MT



kristin.svanqvist@merckgroup.com

TAKK FOR MEG

BUNNTEKSTEKSEMPEL12



Lyst til å lære mer om helseøkonomi?


