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Antibiotikaresistens - en utfordring for
folkehelsen
• Utvikling og spredning av antibiotikaresistente bakterier en
alvorlig trussel mot vår framtidige helse
• Motvirke antibiotikaresistens gjennom å forebygge
infeksjoner, bruke antibiotika bare når det trengs, bedre
overvåkning og oppfølging av bruk
• Fremme forskning og innovasjon for å utvikle nye effektive
antibiotika, andre alternativer for behandling eller
forebygging

Internasjonale policy forslag
• Styrke registre og systemer for å overvåke
AMR i samfunnet og i helsetjenesten
• Fremme forskning og utvikling av nye
antibiotika, bedre biosikkerhet i landbruket
• Behov for både "push" og "pull" mekanismer
• Sikre tilgang og bærekraftig bruk
• Globalt samarbeid og finansiering nødvendig
• Bedre koordinering mellom land for å utvikle
en global handlingsplan for å takle AMR
• Tenke «one-health” - tiltak som omfatter
human helse, jordbruk og miljø
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Policyutforming

Pilotprosjekt
Tre sentrale pilarer
• Sikre riktig bruk og bevaring
• Sikre stabil tilgjengelighet
• Innovative innkjøp

Hoffman et al. (2015)

Mangelsituasjoner på antibiotika

1. Etablere liste over særskilt viktige
antibiotika i spesialisthelsetjenesten
• Identifisere aktuelle
antibiotika
• Vurdering av resistenstyper
• Hvilke antibiotika er
særskilt viktige ved
behandling av vanskelige
infeksjoner

Nasjonal kompetansetjeneste for
antibiotika bruk i
spesialisthelsetjenesten

Dagens system og virkemidler
• Retningslinjer for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten
• Antibiotikastyringsprogram i sykehus
• Forskrivningsregler og utleveringsbestemmelser
• Pris fastsettelse og forhåndsgodkjent refusjon
• Nasjonalt senter for legemiddelmangel og
legemiddelberedskap

Metode for å score tilgjengelighet av
de enkelte antibiotika
• Svensk metode som
utgangspunkt
• Flytskjema for valg og
klassifisering av aktuelle
antibiotika
• Scoring av relevante
tilgjengelighetsparametere

Trinn 2
Nyere antibiotika godkjent i Norge med medium eller god effekt mot høyrisiko resistene bakterier for vurdering av
særskilt medisinsk verdi, plass i terapien, økologisk profil samt tilgjengelighet.
Vurderingen gjøres for det år modellen brukes.
Tilgjengelighet
b:
c:
d:
FormuPlass i
Økologisk Tilgjengelige Restnotering med
Sum
Poengscore: Antibiotika med effekt
lering
mot høgrisiko resistenstyper
terapien
profil
Alternativer klinisk konsekvens
0, 1 eller 2 0, 1, eller 2
0, 2, eller 4
0, 1, eller 2
A) Antibiotika registrert
Piperacillin/tazobactam
IV
2
1
4
2
9
Penicillin G
IV
2
2
4
2
10
Sivextro® (tedizolidfosfat)
IV/tbl
0
1
2
0
3
0
1
2
0
3
Zinforo® (ceftarolinfosamil)
IV
Targocid® (Teikoplanin)
IV
0
1
4
0
5
Cubicin® (Daptomycin)
IV
0
1
2
0
3
Dificlir® (fidaksomicin)
tbl
0
0
0
0
0
Invanz® (ertapenem)
IV
0
0
4
0
4
Meropenem *(Pseudomonas)
IV
2
0
4
2
8
Tienam® (Imipenem+Cilastin)
iv
2
0
2
2
6
Tygacil® (tigecyclin) 50 mg iv
iv
1
0
4
1
6
Linezolid
IV
1
1
2
1
5
B) Antibiotika på reg. fritak
Negaban® (temocillin) **
IV
0
0
2
2
5
Fosfomycin
iv
0
0
4
2
6
C) Potensielt nye antibiotika
Zerbaxa )Ceftolozan+tazobactam)
IV
0
0
4
1
5
Zavicefta (Ceftacidime+avibactam)
IV
0
0
4
1
5

2. Sikre stabil tilgjengelighet
• Vurdere insentiver for at
leverandørene sikrer stabil
levering

Sykehusinnkjøp HF, divisjon for
legemidler (LIS)
Nasjonalt Legemiddelberedskap, OUS

• Sikre salg i en
distribusjonskjede som kan
følge opp bruk
• Kontraktsforhandling gjennom
Sykehusinnkjøp og Nasjonalt
Legemiddelberedskap

Nasjonal kompetansetjeneste for
antibiotika bruk i
spesialisthelsetjenesten

Eksisterende virkemidler for tilgjengelighet av
antibiotika
• Dagens innkjøpsordning for antibiotika
LIS/Sykehusinnkjøp
• Hvilken beredskap er hensiktsmessig – plassering av
lager
• Tidligere erfaringer med ulike typer av avtaler med
beredskapselementer
– Eksempel på beredskapsavtaler på legemidler
– Ulike typer av insentiver

3. Økonomiske modeller som sikrer riktig bruk
og stabil tilgjengelighet
• Innovativ offentlig anskaffelse
– Kontraktsforhandlinger/beredskap
– Årlig betalingsavgift
– Mulighet for å frikoble pris fra
salgsvolum?

• Health Technology Assessment
(HTA)
– Samfunnsøkonomisk verdi av stabil
tilgjengelighet
– Verdi av å unngå fremtidig utvikling av
antibiotikaresistens

Sykehusinnkjøp HF,
divisjon for legemidler (LIS)

Rammeverk for økonomiske modeller for riktig bruk og
stabil tilgjengelighet
• Hurtig metodevurderinger og søknad om forhåndsgodkjent
refusjon
• Begrensninger med dagens metodevurderinger og
retningslinjer for legemiddeløkonomisk analyse for antibiotika
• Erfaringer med å bestille en vurdering av et nytt antibiotika i
nye metoder
• Erfaringer fra Sverige - svensk analyse av en ny
«betalingsmodell» for antibiotika
• Helseøkonomisk analyse – erfaringer og dialog med norske
leverandører

Helseøkonomiske analyser -sentrale vurderinger
Variable

Kostnader/
Ressursbruk?
Livskvalitet ?

Klinisk
effekt?

Modellanalyse

Kliniske
studier

Effekt utover klinisk studieperiode

Tidshorisont?

Mange eksisterende virkemidler sikrer riktig bruk av
antibiotika i den norske helsetjenesten
MEN:
• Behov for bedre data om infeksjoner og resistens for å sikkert
kunne vurdere hvilke resistenstyper i Norge som krever ekstra
ressurser i helsetjenesten - bedre følge hvilke antibiotika som
forskrives
• Effektive antibiotika mot multiresistente gramnegative
bakterier (ESBL og ESBL-carba) er særskilt viktige

Hvordan unngå mangelsituasjoner?
• Effektive systemer for å informere helsetjenesten og sikre
tilgang på alternativer når en mangelsituasjon er etablert
MEN:
• Behov for å styrke innkjøps- og leveringssystemene for å sikre
tilgjengelighet og beredskap og for å unngå mangelsituasjoner
• Metode for å score tilgjengelighet vil kunne være et nyttig
verktøy for å vurdere hvilke antibiotika som sykehusene bør
være oppmerksomme på

Innkjøpsorganisasjonen har ikke særskilte
avtaler på antibiotika
• LIS har ikke særskilte avtaler som sikrer stabil tilgjengelighet
eller beredskapslagre på antibiotika
• Kartleggingen viste at innkjøpsorganisasjonen hadde erfaring
med avtaler med beredskapselementer
• Det er viktig å etablere sikker forsyning av særskilt viktige
antibiotika sett i lys av en del mangelsituasjoner på dette
området de siste årene

Metodevurderinger av antibiotika - HTA
• Det ble identifisert flere elementer som kan være ønskelig å
verdsette gjennom en metodevurdering for å sikre tilgang til
særskilt viktige antibiotika:
–
–
–
–

Verdien av å redusere og kontrollere AMR
Verdien av stabil forsyning
Verdien av sikker beredskap
Verdien av bedre overvåking av antibiotika bruk på
sykehusene

Mulighet for å frikoble inntjening fra salgsvolum
• Implementering av en slik modell i det nåværende systemet er
utfordrende:
– En enhetspris tilnærmet lik null vil kunne gi et helt feil
insentiv til å ta i bruk et nytt antibiotikum
– Norske leger er påvirket av prisen på et antibiotikum
– Generell konsensus i helsetjenesten å alltid bruke den
billigste tilgjengelige løsningen, og norske sykehus har stort
fokus på effektivisering og budsjettkontroll
• Delvis frikobling, trolig en bedre løsning

Anbefalinger
• Bedre data om infeksjoner og resistens – for å sikkert kunne vurdere viktige
resistenstyper og følge antibiotikabruk
• Utvikle egne anbudspakker for innkjøp av antibiotika for å sikre
tilgjengelighet, beredskap og forebygge mangelsituasjoner
• Teste HTA for nye antibiotika
– Utvikle særskilte HTA kriterier for antibiotika
– Hensiktsmessig å fullføre HTA på nytt antibiotika (ESBL)
– En HTA vurdering vil kunne danne grunnlag for videre politikkutforming
på området
• Innovative innkjøp:
– Teste en modell med frikobling av inntjening fra salgsvolum
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