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Innspill vedrørende sak om Legeforeningens mediestrategi ift. individuelle unntaksordninger 

Norsk Gastroenterologisk Forening (NGF) har mottatt forespørsel om innspill til Legeforeningen i det 

pågående arbeidet med følgende målsetting: 

i) Økt klinikerinvolvering for mer faglig funderte og nyanserte beslutninger i Nye Metoder 

(prioriteringsbeslutninger på gruppenivå),  

ii) Tydeliggjøring av klinikers handlingsrom for å behandle enkeltpasienter med metoder 

som avviker fra standardbehandling ("unntaksordninger") etter en konkret individuell 

vurdering (prioriteringsbeslutninger på klinisk nivå)  

Legeforeningen ber om: 

• kliniske eksempler fra fagmiljøene som kan illustrere (behov for) de ulike "unntaksordningene" 

• eksempler på ulik praktisering av "unntaksordninger" mellom sykehus/helseforetak 

 

Konkrete eksempler fra klinisk praksis på pasienter som har diagnoser/sykdomstilstander 

som ikke inkluderes av vedtak fattet på gruppenivå i Beslutningsforum: 

1. Annenlinjebehandling ved autoimmun hepatitt 

NGF sendte i april 2019 en bekymringsmelding til HELFO med kopi til Helsedirektoratet (og 

orientering til Fagstyret i DNLF) vedrørende endret praksis ved HELFO som medfører at refusjon 

ved alle former for annenlinjebehandling ved autoimmun hepatitt (AIH) i Norge har falt bort 

(VEDLEGG 1). Vi ba HELFO sørge for en enhetlig nasjonal løsning som gir pasienter med AIH 

individuell refusjon for annenlinjebehandling når dette er indisert. Vi fikk svar fra 

Helsedirektoratet 23. mai 2019 med avslag på anmodningen vår med henvisning til at kravene til 

effektdokumentasjon ble strammet inn i forbindelse med endringer i blåreseptforskriften 

1.1.2018, uten at konsekvensene av dette var blitt kommunisert godt til relevante grupper (leger, 

pasienter).  

 

Endringen medførte at leger over hele Norge plutselig og overraskende siden høsten 2018 har 

fått avslag på søknader om individuell refusjon for medikamenter til annenlinjebehandling av 

autoimmun hepatitt. Likelydende søknader ga tidligere tilslag på individuell refusjon for disse 

medikamentene ( mycofenolatmofetil, men også budesonid, takrolimus, ciklosporin, infliximab) 

som i en årrekke har vært brukt i Norge og fremdeles brukes internasjonalt til 

annenlinjebehandling hos pasienter med autoimmun hepatitt og enten A) intoleranse for, eller B) 

utilstrekkelig effekt av standard behandling (oftest livslang prednisolon + azathioprin, evt 

monoterapi med en av disse). Internasjonale guidelines1 og position statements2 anbefaler bruk 

av disse legemidlene. I fravær av virksom behandling, vil pasienter som ikke er i remisjon 

progrediere til cirrhose, leversvikt og behov for levertransplantasjon. 

 



NGFs Interessegruppe for leversykdommer skrev videre en kronikk i Dagens Medisin om saken 

08.11.2019 ( se linken over eller VEDLEGG 2).  

 

Det er ikke helt klart for oss hvordan annenlinjebehandling ved autoimmun hepatitt skal 

klassifiseres i henhold til «unntaksordningene» i listen i brevet fra DNLF. Antakelig vil de falle in 

under pkt iii) «off label». Vi er imidlertid ikke enige i denne merkelappen, all den tid legemidlene 

det gjelder er i bruk internasjonalt, i henhold til de internasjonale retningslinjer vi vanligvis 

forholder oss til. Det er også mulig at behandlingen faller inn under pkt v) utprøvende 

behandling, etter at Helsedirektoratet instruerte juristene i å endre definisjonen av 

eksperimentell behandling, slik at all behandling som mangler dokumentasjon i form av store 

randomiserte kliniske studier nå faller inn under denne kategorien. Vi er uenige i å klassifisere 

behandlingen som utprøvende/eksperimentell når den er gitt i en årrekke, og gis internasjonalt 

som anbefalt i henhold til de internasjonale retningslinjer basert på forskning. Autoimmun 

hepatitt faller inn under definisjonen for sjeldne sykdommer, og undergruppen som trenger 

annenlinjebehandling er for liten til at vi kan forvente å få store randomiserte kliniske studier.  

 

Slik det er nå, forsinkes eller uteblir nødvendig behandling for denne pasientgruppen. Pasientene 

med autoimmun hepatitt behandles og følges av gastroenterologer på små og store sykehus over 

hele Norge. De fleste pasientene følges av en lege som følger få eller ingen andre pasienter med 

samme problemstilling. I de fleste tilfeller går runden via søknad om individeull refusjon, avslag, 

klage på avslag, før det blir klart for legen at man må finne ut hvordan man går frem for å søke 

egen Fagdirektør om at sykehuset betaler. Noen sykehus har godkjent at de betaler for 

annenlinjebehandling for enkeltpasienter med autoimmun hepatitt. Det er imidlertid NGFs sterke 

bekymring at ordningen er sårbar for forsinkelser, forglemmelser og ulike vurderinger ved ulike 

sykehus/regioner. 

 

2.  Azathioprin og rituximab ved autoimmun pankreatitt 

Azathioprin eller rituximab anbefales som behandling ved autoimmun pankreatitt i, etter 

induksjonsterapi med prednisolon. Autoimmun  pankreatitt er en av variantene av IgG4-relatert 

sykdom, som også kan gi utslag i andre organer (f.eks. IgG4-assosiert skleroserende cholangitt). 

Autoimmun pankreatitt og andre former for IgG4-relatert sykdom responderer godt på steroider, 

men recidiverer relativt ofte etter avsluttet behandling, særlig dersom det foreligger IgG4-

assosiert skleroserende cholangitt. For å unngå bivirkningene ved høyere doser steroider, 

anbefales derfor  azathioprin eller rituximab i vedlikeholdsbehandlingen, særlig når denne 

forventes å skulle vedvare over noe tid. Man kan få gjennomslag på søknad om individuell 

refusjon for azathioprin dersom man oppgir bindevevsykdom og ikke autoimmun pankreatitt 

som diagnose. Selv om dette kanskje kan være dekkende ved IgG4 sykdom, må man tenke på 

muligheten og det føles som en tilsnikelse som det vil variere mellom leger om de føler seg 

komfortable med å ta. Tilgangen til behandling vil dermed variere mellom pasientene. 

 

3. Behandling ved cholestatisk pruritus og intoleranse for cholestyramin. Annenlinjebehandling ved 

PBC 

Cholestatiske leversykdommer som f.eks. primær biliær cholangitt (PBC) og primær 

skleroserende cholangitt (PSC) er assosiert med cholestatisk pruritus (kløe). Kløen oppstår også i 

fravær av ikterus/hyperbilirubinemi og virkningsmekanismene er ikke godt kjent. Anslagsvis 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/11/08/kritikkverdig-a-fjerne-refusjon-til-alvorlig-syke-uten-varsel/


mellom 1/3 til 2/3 av pasientene med disse to sykdommen er plaget med kløe. Kløen kan være 

intens og gå utover nattesøvn, konsentrasjon og arbeidsevne, og føre til sykemeldinger. I noen 

tilfeller er kløe årsak til levertransplantasjon, både i Norge (jmf data fra 

Transplantasjonsregisteret) og i andre land.  

 

Ved cholestatisk kløe ved PSC og PBC anbefaler internasjonale guidelines behandling med 

gallesyrebindere (cholestyramin eller colesevelam) som førstelinjebehandling, dernest rifampicin 

(annenlinje), dernest lavdose naltrekson, sertralin eller lysbehandling3, 4. Det finnes 

dokumentasjon for effekt av colesevelam og preklinske in vivo studier som understøtter en 

relevant virkningsmekanisme i form av økt ekskresjon av gallesyrer5, 6. For en god del av 

pasientene som må seponere cholestyramin på grunn av intolerable bivirkninger (ofte kvalme og 

oppkast), vil colesevelam være et godt alternativ. Behandling med rifampicin kan føre til 

legemiddelindusert hepatitt og iblant leversvikt, mens behandling med lavdose naltrekson kan 

være problematisk i forhold til jobb i flere yrker. Colesevelam har til sammenlikning en gunstig 

bivirkningsprofil. Likevel får vi avslag på søknader om individuell refusjon for colesevelam, og 

legemiddelet er ikke godkjent for H-reseptordningen. Enkeltpasienter har fått godkjent at 

lokalsykehuset dekker behandlingen, men vi frykter stor grad av ulikhet mellom 

sykehus/regioner. 

 

Vi har et eksempel her på en ung tobarnsfar som jobber med tunge maskiner og fikk gjentatte 

langtidssykemeldinger pga alvorlige søvnvansker knyttet til uttalt pruritus. Han hadde effekt på 

kløe av cholestyramin, men fikk intolerable bivirkninger og måtte seponere, hvorpå kløen tok seg 

opp igjen. Blodprøvene viste forhøyede gallesyrer i serum uten ikterus. Han hadde effekt av 

colesevelam, men fikk avslag på søknad om refusjon og hadde ikke råd til å betale selv. Forsøkte 

rifampicin, men ble da innlagt med ikterus og leversvikt, men normalisering av prøvene etter 

seponering av rifampicin og ingen holdepunkter for andre årsaker til leversvikt ved grundig 

utredning. Naltrekson var ikke forenlig med jobben hans. Han fikk til slutt dekket colesevelam av 

sykehuset og har god effekt av dette. 

 

Det er også nå kommet studier som viser effekt av fibrater mot cholestatisk pruritus (vedlegg 

Vries_Gastroenterology_2020). Fibrater er legemidler som er velkjente gjennom flere år og som 

har en gunstig bivirkningsprofil. Fibrater er også nevnt som alternativ, off-label 

annenlinjebehandling ved PBC i de internasjonale EASL Clinical Practice Guidelines for PBC3. Vi 

ønsker muligheten til å forskrive fibrater mot cholestatisk pruritus ved PBC og PSC, samt som 

annenlinjebehandling ved PBC der ursodeoxycholsyre ikke har tilstrekkelig effekt eller ikke 

tolereres. 

 

4. «Off-label» biologiske legemidler ved behandlingsrefraktær inflammatorisk tarmsykdom 

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en kronisk sykdom som primært rammer unge voksne, til 

dels også barn, og som kan være vanskelig å behandle. Pasienter med hyppige oppblussinger 

med behov for steroider eller som ikke kommer i remisjon på standard behandling, tilbys 

biologisk behandling med infliksimab eller adalumimab der valg av legemiddel bestemmes av 

gjeldende LIS-anbud. Ved primær eller sekundær (utvikling av antistoffer mot legemiddelet) non-

respons, var vedolizumab inntil nylig neste valg, nylig endret til at ustekinumab primært 

foretrekkes.  



Vi opplever det som sterkt problematisk at vårt handlingsrom begrenses av strenge regler for 

behandling av alvorlig syke, ofte unge mennesker med komplisert tarmsykdom som medfører 

store plager i hverdagen og risiko for omfattende kirurgi når behandling som er godkjent i Norge 

ikke har effekt. For oss som fagfolk er det frustrerende å hindres i å benytte oppdatert kunnskap 

om nye behandlingsalternativer (nye medikamenter eller nye indikasjoner for eksisterende 

medikamenter) når vi ser at disse implementeres i Europa. 

 

For eksempel var det inntil relativt nylig problematisk å få anledning til å gi behandling med 

ustekinumab på HUS. Det stod da flere unge personer i kø som fagdirektør på HUS nektet å gi 

behandling før det var godkjent i Metodeevaluering. Det ble en sak som florerte i media, da en 

pasient fikk vite at AHUS ga ustekinumab til sine pasienter med Crohns sykdom og non-respons 

på infliksimab og vedoluzimab, mens legene på HUS ikke fikk anledning til dette. Ved SUS fikk 

enkeltpasienter i en periode tilbud om ustekinumab før godkjennng i 

Metodeevaluering/Beslutningsforum etter en del frem og tilbake og plenumsdiskusjoner i 

avdelingen. Det er fullt forståelig at det oppleves uholdbart for pasientene når noen sykehus gir 

medikamenter, med eller uten tillatelse av fagdirketør, før godkjenning, mens andre ikke får lov 

av egen fagdirektør.  

 

Et annet viktig poeng er at sentrale retningslinjer ikke er tilpasset behandling av kronikergrupper.  

Ved et tilfelle ga fagdirektør ved OUS tillatelse til bruk av ustekinumab ved alvorlig, 

behandlingsrefraktær Crohns sykdom, men hun fikk påpakning av fagdirektør i HSØ som mente 

at dette ikke var innenfor deres retningslinjer som angir at manglende effekt ikke gir grunnlag for 

unntak. (Se svar fra Fagdirketør i HSØ under). Vi mener at disse retningslinjene må være 

utarbeidet med tanke på cancerpasienter, hvor man på et tidspunkt på innse at behandlingen 

ikke har effekt, men at de ikke passer for kronikergrupper som IBD. Her er jo nettopp manglende 

effekt en vesentlig grunn til behov for nye medisiner for å unngå akutte og fremtidige 

komplikasjoner. Vi ønsker å påpeke at retningslinjer for cancerbehandling og behandling av 

kronikergrupper må kunne være forskjellige.  

 

Svar fra Fagdirektør HSØ: "Vi tar unntaket til etterretning, men for fremtidige saker henledes 

oppmerksomheten på at det er et krav at Etablert behandling skal være kontraindisert, eller 

forsøkt og ikke tolerert på grunn av bivirkninger, se pkt. 2 i linken: 

https://nyemetoder.no/om-systemet/unntaksordning . Det er et bevisst valg at manglende effekt 

ikke er inkludert som grunn for å kunne innvilge unntak. Opplysningene som fremkommer i det 

aktuelle unntaket tilsier at behandlingen gis pga. manglende effekt, og kravene til 

enkeltpasientunntak ser dermed ikke ut til å være oppfylt." 

 

NGF mener at de sykeste pasientene med behandlingsrefraktær IBD bør kunne få tilbud om 

nyeste behandlingsalternativ selv om disse ikke er metodeevaluert i Norge. Dette gjelder unge 

pasienter med potensielt mange tiår med alvorlig sykdom med dårlig livskvalitet og tapt 

arbeidsevne. Tilbudet bør bare gis etter grundig vurdering i lokalt fagmiljø og etter noen 

standardiserte/nasjonale hovedlinjer om mulig, for å sikre en likest mulig tilnærming. 
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