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Sammendrag 
Bakgrunn: Multippel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk sykdom i 
sentralnervesystemet som medfører demyelinisering av aksoner, og kan gi en rekke symptomer 
fra sentralnervesystemet. Prevalensen er omtrent 200 per 100 000 innbyggere. Den vanligste 
formen for MS er Relapsing Remitting MS (RRMS). RRMS utvikler seg attakkvis, og kan føre 
til store QALY-tap og samfunnsøkonomiske kostnader.  
Det finnes flere behandlingsalternativer for RRMS, men i denne oppgaven fokuseres det på 
kladribin og rituksimab.  
  
Problemstilling: RRMS kan gi store konsekvenser både for pasienten og samfunnet. Det er 
dermed viktig med optimal og kostnadseffektiv behandling. I dag brukes kladribin som 
førstelinjebehandling for RRMS, mens rituksimab ikke er godkjent for denne indikasjonen. 
Rituksimab er billigere og trolig like effektivt som kladribin, og bør derfor vurderes som 
førstelinjebehandling for RRMS. Dette kan resultere i store besparelser uten å affisere 
pasientenes livskvalitet negativt. 
 
Kunnskapsgrunnlag: Vi formulerte et PICO-spørsmål som ble brukt til søk etter relevant 
litteratur i aktuelle databaser. Deretter tok vi utgangspunkt i norske anbefalinger, og utførte et 
nytt og bredere søk i Helsebiblioteket. Der fant vi én helseøkonomisk rapport fra 2019 som 
sammenligner rituksimab og kladribin med andre sykdomsmodulerende medikamenter med 
hensyn til effekt, sikkerhet og helseøkonomisk utfall. Denne helserapporten har vi brukt 
som hovedkilde da den viser at rituksimab er mer effektivt og helseøkonomisk besparende enn 
andre medikamenter, inkludert kladribin. 
 
Dagens praksis: Nevrologisk poliklinikk ved Ullevål, OUS er vårt mikrosystem. Poliklinikken 
hadde 5962 konsultasjoner med MS-pasienter i 2018, hvorav majoriteten var RRMS-pasienter. 
Det er i dag stor variasjon i forskrivningen av MS-medisiner, som tyder på suboptimal praksis.   
 
Endring: Vi ønsker å øke bruken av rituksimab i behandlingen av RRMS fremfor kladribin.  
 
Tiltak og indikatorer: Av tiltak ønsker vi å utsende generelle mail, innkalle til møter for 
spesialister og oppdatere retningslinjene. Indikatorene vi har valgt er 1) Hvordan utvikler 
kostnadene til behandling av RRMS seg ved nevrologisk poliklinikk i løpet av 2020 og 2) 
Andelen pasienter som bruker kladribin, med mål om 40 % reduksjon i løpet av 2020. 
 
Prosess, ledelse og organisering: Vi ønsker å etablere en prosjektgruppe bestående av 
overlege Gro Owren Nygaard ved Nevrologisk avdeling, avdelingsleder, en sykepleier som er 
involvert i behandlingen, en representant fra pasientgruppen og en representant fra MS-
forbundet. For å få til endring og innføring av kvalitetsforbedringen vil vi basere ulike tiltak og 
prosessgjennomføringen på PUKK-sirkelen og Kotters 8 trinn for endring.  
  
Diskusjon/konklusjon: Kvalitetsforbedringsarbeidet vurderes å ha verdi da det bidrar til 
reduserte medikamentkostnader ved RRMS. Omleggingen har flere potensielle dilemmaer som 
må tas hensyn til. Derfor er det viktig å involvere alle parter som kan berøres endringen, og 
sikre grundig og god informasjon til disse. Dette arbeidet vil også bidra til å styrke 
kunnskapsgrunnlaget for bruken av rituksimab, som foreløpig er noe begrenset.  
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Del I: Bakgrunn, tema og problemstilling  

1.1 Helseøkonomi 

I statsbudsjettet for 2020 er det budsjettert med ca. 144 milliarder kroner til 

spesialisthelsetjenesten. Disse kostnadene har økt med 21 % de siste 5 årene. Dersom 

utviklingen fra den siste 5-årsperioden fortsetter, vil budsjettet kunne være doblet til 298 

milliarder i 2035. Det er trolig ikke bærekraftig. Kostnadene til legemidler og medisinske 

forbruksvarer i spesialisthelsetjenesten har steget enda raskere. Siden 2010 har kostnadene 

steget med omtrent 6 % årlig, tilsvarende 34 % over en 5-årsperiode, og er i 2020 budsjettert 

til over 15 milliarder kroner (1). 

 

 
Figur 1 Utvikling av kostnader (Kilde SSB, lastet ned 10.10.2019) 

 

Norge står foran en eldrebølge som vil medføre økte kostnader i helsetjenesten. I tillegg 

kommer stadig flere nye og dyre medikamenter på markedet som det er press på å ta i bruk. 

For å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling er det derfor nødvendig med kontinuerlig fokus 

på prioriteringer, og at disse er godt forankret i fakta samt basert på helhetlige helsepolitiske 

målsettinger. Allerede i dag finnes legemidler som ikke blir tatt i bruk i Norge grunnet for høy 

pris, selv om de har dokumentert effekt og blir brukt i andre land. Hvor mye et absolutt eller 

kvalitetsjustert leveår, “Quality Adjusted Life Year” (QALY) er verdt, må være gjenstand for 
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kontinuerlig politisk vurdering. Alle kan trolig være enige om at dersom to ulike legemidler 

virker like godt, vil det være naturlig å velge det rimeligste av disse, forutsatt at det ikke 

medfører ulemper for pasienten. 

 

1.2 Multippel sklerose 

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som 

fører til demyelinisering av aksoner. Dette kan føre til et stort spekter av nevrologiske 

symptomer som motoriske utfall, sensibilitetsforstyrrelser, hjernenerveutfall, cerebellære 

forstyrrelser og nevropsykiatriske plager. Sykdommen debuterer ofte med synsforstyrrelser. 

Gjennomsnittlig debutalder er rundt 30 år. Prevalensen er ca. 200 per 100 000 innbyggere, og 

kvinner rammes hyppigere enn menn. For 80-90 % av pasientene utvikler sykdommen seg 

attakkvis med helt eller delvis remisjon mellom attakkene (Nevrologi og Nevrokirurgi, 6. 

reviderte utgave, side 531-533). Attakkvis MS omtales på engelsk som Relapsing Remitting 

MS (RRMS). Sykdommen blir gradvis verre etter hvert attakk, og fører til stort tap av QALYs 

og økende kostnader som følge av de livslange konsekvensene for pasientene. God behandling 

av MS er derfor svært viktig både for pasientene og samfunnet.  

 

1.2.1 Behandling 

Tidligere ble RRMS behandlet relativt forsiktig initialt med såkalt aktiv behandling før man 

gikk over til høyaktiv behandling ved behov. Nyere forskning har vist at tidlig oppstart av 

høyaktiv behandling er viktig for sykdomsforløpet på lang sikt og reduserer faren for at 

sykdommen konverterer til sekundær progressiv MS (2, 3). Det finnes flere ulike 

medikamenter å velge blant. I denne oppgaven fokuserer vi på kladribin og rituksimab. 

Kladribin 

Kladribin ble godkjent til bruk som førstelinjebehandling av beslutningsforum i 2018, og er 

raskt blitt et mye brukt legemiddel hos RRMS-pasienter. Ved Oslo Universitetssykehus (OUS) 

er det forventet at 140 av 800 pasienter med RRMS vil bruke kladribin i 2019 til en årlig 

kostnad på 250 000,- kroner per pasient (kilde: Gro Owren Nygaard, Nevrologisk avdeling, 

OUS). Ettersom dette er ny behandling er det sannsynlig at flere pasienter vil bytte til dette 

medikamentet på sikt. 

Kladribin er en nukleosidanalog som i hovedsak hemmer B- og T-lymfocytter og har i studier 

vist å redusere attakkraten med 60 % (4).  Medikamentet gis i tablettform. Pasientene får 2 
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tablettkurer på 1 uke hver de to første behandlingsårene. Etter de to første årene har 

behandlingen vanligvis effekt i ytterligere to år uten at pasienten tar medisiner. Vanlige 

bivirkninger er lett økt infeksjonsfare, trombocytopeni og anemi. I dyrestudier er kladribin vist 

å være teratogent (5). I tillegg til direkte legemiddelutgifter følger blodprøvekostnader for å 

oppdage mulige bivirkninger, men dette gjelder de fleste MS behandlinger. 

Rituksimab 

Rituksimab er et monoklonalt antistoff mot CD20. CD20 er et overflatemolekyl på B-celler i 

ulike stadier fra umodne B-celler til plasmablaster, men ikke på stamceller og plasmaceller. 

Antistoffet binder seg til B-cellene og aktiverer kroppens eget immunforsvar til å drepe cellene. 

Rituksimab ble opprinnelig utviklet som et antineoplastisk medikament mot B-cellekreft og 

brukes eksempelvis mot non-Hodgkin lymfom og kronisk lymfatisk leukemi, men det er senere 

godkjent for bruk mot revmatoid artritt. Det har også vist god effekt på RRMS i fase II-studier, 

men det er ikke gjort fase III-studier for å bekrefte denne effekten eller søkt om godkjenning 

for denne indikasjonen (6). Det brukes likevel “off-label” (utenfor godkjent indikasjon) mot 

RRMS. I Helse Bergen er rituksimab det vanligste medikamentet å gi som 1. behandling til 

MS-pasienter (7), på tross av at utprøvende behandling kun er anbefalt som en del av kliniske 

studier. Til tross for at den ikke er godkjent for MS, er rituksimab den mest brukte MS-

medisinen i Sverige. Denne bruken er omstridt, men svenske helsemyndigheter, har vurdert at 

praksisen er etisk og klinisk forsvarlig (8). Ved OUS får 35 pasienter behandling med 

rituksimab for sin RRMS i 2019 og kostnaden for legemiddelet er 15 000,- NOK per pasient 

per år, altså under 10 % av kostnaden for kladribin (kilde: Dr. Nygaard, Nevrologisk avdeling, 

OUS). Rituksimab administreres intravenøst 1 gang hver 6. måned og gir som kladribin en liten 

økning i infeksjonsrisiko. Det er også en liten fare for akutt allergisk reaksjon. Pasientene 

følges med blodprøver. 

 

1.3 Problemstilling og kvalitetsutfordring 

MS medfører store kostnader knyttet til legemidler og sykehusopphold, men også i form av 

sykefravær og uførhet. Sykdommen gir store konsekvenser i form av tapt livskvalitet for 

pasientene. Optimal og kostnadseffektiv behandling er derfor svært viktig for både pasient og 

samfunn. Rituksimab er ikke godkjent for behandling av MS, men er mye brukt off-label basert 

på den behandlende legens skjønn. I følge overlege og nevrologi Gro Owren Nygaard ved 

nevrologisk avdeling OUS, er rituksimab betydelig billigere og trolig like eller mer effektiv 
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enn kladribin. Dersom dette stemmer, bør rituksimab foretrekkes som førstelinjebehandling 

ved RRMS da det potensielt kan føre til betydelige besparelser og frigjøre midler til annen bruk 

i helsevesenet. 

 

I vårt kvalitetsforbedringsprosjekt vil vi derfor vurdere om rituksimab bør innføres som 

førstelinjebehandling for RRMS ved Nevrologisk avdeling ved OUS. Vi ønsker å øke bruken 

av rituksimab fremfor kladribin, og finne de mest effektive tiltakene for å gjennomføre dette 

prosjektet.  
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Del II: Kunnskapsgrunnlag 

2.1 Kunnskapsgrunnlaget for endringen 

Vi har forsøkt å finne svar på to hovedproblemstillinger: 

I. Er rituksimab en like godt egnet førstelinjebehandling for RRMS som nåværende 

behandling med kladribin med tanke på sentrale endepunkter som klinisk forverring, 

progresjon av sykdom og livskvalitet (QALYS)? 

II. Gitt at rituksimab er en likeverdig førstelinjebehandling, hvor store økonomiske gevinster 

er forventet ved å bytte over fra dagens førstelinjebehandling med kladribin til rituksimab 

ved Nevrologisk avdeling, OUS? 

 

PICO 

For å identifisere relevant litteratur, formulerte vi følgende PICO: 

P- Pasienter med relapsing-remitting Multippel Sklerose (RRMS) 

I- Innføring av rituksimab som førstelinjebehandling 

C- Dagens behandlingspraksis med kladribin 

O- Klinisk forverring (attakkrate), livskvalitet (QALYS) og kostnadsnytte (helseøkonomiske 

gevinster) 

 

2.1.1 Søkestrategi 

Vi startet med å søke i kunnskapspyramiden McMasterPlus. De ulike søkene resulterte i mange 

av de samme artiklene på toppen av kunnskapspyramiden, og kun én systematisk oversikt (9) 

som passer vår problemstilling. Viktige søk og treff er gjengitt i tabell 1. Videre gjorde vi et 

manuelt søk i pubMed (tabell 1) der det var få relevante artikler knyttet til vår problemstilling.  

 

For å ta utgangspunkt i anbefalinger fra Norge, søkte vi på «multippel sklerose» på Norsk 

Elektronisk Legehåndbok (NEL). På Helsedirektoratets hjemmesider hentet vi frem 

retningslinjene for sykdomsmodulerende behandling ved RRMS. En enkel gjennomgang av 

referanselistene til overnevnte kilder resulterte ikke i ytterligere relevant litteratur.  

 

Et nytt søk i Helsebiblioteket (søk alle kilder) med bredere søkeord som “Multippel sklerose” 

resulterte i betydelig flere treff. Blant disse var én helseøkonomisk rapport (10) fra 2019 

aktuell. Der ble effekten av flere sykdomsmodulerende behandlingsformer vurdert opp mot 

hverandre, inkludert helseøkonomiske perspektiver. Denne kilden har vi valgt som hovedkilde.  
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Tabell 1 Oversikt over viktige søk og treff i litteratursøket 

 

2.1.2 Oppslagsverk og systematiske oversikter 

En oversiktsartikkel publisert i Norge i 2017 (11) fant at kladribin er effektivt på reduksjon av 

attakkrate, kontrastladende MR-lesjoner og Expanded disabilty status scale (EDSS) progresjon 

over 2 år. En annen placebokontrollert studie  fra 2010 viser også tilsvarende funn, i tillegg til 

at kladribin signifikant reduserer risiko for uførhet (12). Når det gjelder rituksimab, er det ifølge 
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en systematisk oversikt i UpToDate (9) ingen konklusive evidens for bruk av rituksimab som 

sykdomsmodulerende behandling ved RRMS. Dette skyldes få inkluderte randomiserte 

kliniske studier (RCT). Likevel er korttidsbehandling med enkeltdose rituksimab beskrevet 

som trygt for pasienter (9). En multisenter retrospektiv studie med off-label bruk av rituksimab 

(13), samt en oversiktsartikkel (14) viste imidlertid god effekt av rituksimab på 

sykdomsaktivitet hos MS-pasienter og redusert forekomsten av attakkrate, uførhet og MR-

lesjoner. Rituksimab ble godkjent av Food and Drug administration (FDA) i USA i mars 2019 

for bruk ved RRMS.  

 

En fase II-studie gjort med rituksimab i 2008 (15) viste redusert inflammatoriske MR-lesjoner 

og klinisk tilbakefall i 48 uker. Denne studien vurderte ikke langtidseffekter eller sjeldne 

komplikasjoner, men viste at rituksimab har effekt på patogenesen ved RRMS og derfor kan 

være et behandlingsalternativ. Endelig konklusjon kan likevel ikke trekkes inntil større 

kontrollerte langtidsstudier blir gjennomført (15).  

  

2.1.3 Retningslinjer  

I følge NEL (16) er kladribin godkjent til behandling av høyaktiv attakkpreget 

sykdom. Rituksimab har ikke MS som godkjent behandlingsindikasjon, men benyttes ved 

behandlingssvikt ved attakkpreget MS og ved primær-progressiv MS ved alder < 50 år og 

kontrastladende lesjoner i CNS ved MR (16). Fra Helsedirektoratets retningslinjer for 

sykdomsmodulerende behandling av aktiv inflammatorisk MS (3), fremkommer det at 

utprøvende behandling med legemidler utenfor godkjent indikasjon kan være aktuelt i særlige 

tilfeller. Rituksimab er her beskrevet som et slikt legemiddel og det anbefales at utprøvende 

behandling som hovedregel kun tilbys gjennom kliniske forskningsstudier (3). 

2.1.4lMetodevurdering 

En metodevurdering, Health Technology Assessment (HTA), inneholder i tillegg til en 

systematisk oversikt om effekt av tiltak også analyser av økonomiske, organisatoriske, etiske 

og juridiske konsekvenser for pasient og samfunn ved å innføre en ny metode eller endre 

praksis. Metodevurderinger er derfor egnet i situasjoner der det er viktig å belyse 

samfunnsmessige konsekvenser som følge av valg eller prioriteringer.  En metodevurdering 

skal inngå som grunnlag i en beslutningsprosess, og hvilke konsekvenser som belyses varierer 

med ulike problemstillinger (17). 
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Folkehelseinstituttet utarbeidet en slik metodevurdering i form av en helseøkonomisk rapport 

fra 2019 (10) der flere sykdomsmodifiserende medikamenter ved RRMS ble gjennomgått i et 

helseøkonomisk, sikkerhet- og effektmessig perspektiv. I år ble rituksimab, i tillegg til to andre 

medikamenter, vurdert som behandlingsalternativer ved RRMS (10). Noen av hovedpunktene 

fra rapporten er at rituksimab generer mer helse per kostnad enn kladribin (10, 18). I et bredt 

helsetjenesteperspektiv og over en tidsperiode på 20 år, genererer rituksimab minst kostnader, 

basert på tilbudspriser (10). Disse funnene er ytterst relevante for vårt prosjekt.    

 

2.2 Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 

Det er utfordrende å finne relevant og aktuell litteratur for vår problemstilling. Mesteparten av 

litteraturen er enkeltstudier for hvert medikament, eller oversiktsartikler over alle mulige 

sykdomsmodulerende behandlinger der effekten er vurdert mot placebo og i henhold til 

bivirkninger. Vi finner svært lite litteratur som sammenligner rituksimab og kladribin. 

litteraturen viser at kladribin reduserer attakkrate, risiko for progresjon og MR-lesjoner 

 

I norske kliniske oppslagsverk er rituksimab foreløpig ikke ansett som likeverdig 

behandlingsalternativ grunnet manglende data fra fase III-studier, men det benyttes off-label, 

helst gjennom klinisk forskningsstudier. Likevel viser både observasjonsstudier (14) og en 

tidligere gjennomført fase II-studie (15) at rituksimab har god effekt på attakkrate, 

kontrastladende MR-lesjoner og progresjon.   

  

Vår hovedkilde, metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet fra 2019 (10) sammenligner 

rituksimab og kladribin med andre sykdomsmodulerende medikamenter med hensyn til effekt, 

sikkerhet og helseøkonomisk utfall. Det fremkommer tydelig at rituksimab er mer effektivt og 

helseøkonomisk besparende enn andre medikamenter, inkludert kladribin (10). Det er derfor 

gode holdepunkter for at rituksimab bør innføres som et likeverdig behandlingsalternativ ved 

RRMS.   

 

2.3 Kunnskapsgrunnlaget for tiltakene 

Vi gikk videre med å identifisere kunnskapsgrunnlaget for ulike tiltak og deres effekt. Initialt 

forsøkte vi å formulere et PICO-spørsmål som kunne brukes i et pyramidesøk, men dette viste 

seg å være vanskelig. Pyramidesøk i McMasterPlus med ordene «implementing guidelines», 

«effective measures AND guidelines» og «implementing change» ble forsøkt uten hell.  
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Vi brukte derfor Dr. Jakobsens forelesning om kvalitetsforbedring som utgangspunkt, der VA 

National Center for Patient Safety: Root Cause Analysis Tools (19) ble brukt som kilde. Kilden 

vurderer og graderer ulike tiltaks effektivitet. Eksempelvis er undervisning vurdert som mindre 

effektivt tiltak, mens prosessforenkling regnes som meget effektivt. En meta-analyse 

konkluderte med at bruk av mange tiltak er sterkere enn et enkelt (20). Ovennevnte artikler 

angir ingen effektestimater, men det er naturlig da det er vanskelig å angi for den type studier. 
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Del III: Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Dagens praksis 

Som beskrevet i oppgavens innledning behandles de fleste MS-pasienter på poliklinikker og 

dagbehandlinger, slik at nevrologisk poliklinikk ved Ullevål, OUS, ble vårt naturlige 

mikrosystem. Tall fra 2018 viser at pasienter med MS stod for 5962 pasientkonsultasjoner ved 

poliklinikken og dagbehandlingsenheten i løpet av året. Dette utgjorde 60 % av alle 

konsultasjoner på dagbehandlingsenheten og 30 % på poliklinikken (Kilde: DIPS-rapport 

6817, Nevrologisk avdeling. Nedlastet 10.10.19). Tallene differensierer ikke fullstendig 

mellom ulike subgrupper av MS, men av pasienter som har RRMS og trenger høyaktiv 

behandling er ca. 20 % blitt behandlet med rituksimab og ca. 80 % med kladribin i 2019. 

 

I Norge er det stor variasjon i forskrivningen av medisiner ved RRMS, både inter- og 

intrahospitalt. Etter samtale med Dr. Nygaard har vi inntrykk av at det ikke foreligger klar 

konsensus om hvordan medikamentvalg bestemmes. Som tidligere nevnt ble kladribin innført 

som et alternativ i førstelinjebehandlingen for første gang i 2019, mens rituksimab brukes 

hyppig off-label (21). Med kunnskap som viser at rituksimab og kladribin er medisinsk 

likeverdige, synes dagens praksis å være suboptimal med tanke på prisforskjellene.  

 

3.2 Tiltak 
Endringen vi ønsker å gjennomføre er å øke bruken av rituksimab i behandlingen av høyaktiv 

RRMS fremfor kladribin. Basert på kunnskapsgrunnlaget har vi valgt flere tiltak. Noen er 

regnet som moderat effektive, men anses som uunngåelige. Tiltakene vi har valgt er: 

• Utsending av mail med generell informasjon til alt helsepersonell på avdelingen. 

• Her beskrives endringen vi ønsker å innføre med tilhørende begrunnelse der det 

fokuseres på medisinsk likeverdighet, utbredt bruk av rituksimab internasjonalt, 

og at det er helseøkonomisk gunstig. Det er viktig å ikke gå for mye i detalj her 

da behandlingen av RRMS-pasientene er en spesialistoppgave. Formålet her er 

derfor å holde hele avdelingen informert om endringen. 

• Dette er et mindre effektivt tiltak, men er enkelt gjennomførbart. I tillegg er 

konsekvensen av at mange ikke har informasjon om et slikt tiltak potensielt 

negativ. Ved å legge inn en funksjon som gjør at mottaker må bekrefte at mailen 

er lest, styrkes tiltakets effektivitet. 
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• Undervisning på morgenmøter på nevrologisk avdeling. 

• Det er viktig å velge et møte der man vet at mange møter opp. Her tar man opp 

de samme elementene som over, men mer detaljert og spesialisert, da legene her 

vil være ansvarlige for behandlingen av disse pasientene. Dette er også en unik 

mulighet til å høre legenes tanker, og få klarhet i skepsis. 

• Heller ikke dette er regnet som et spesielt effektivt tiltak, men det er enkelt 

gjennomførbart og absolutt nødvendig. 

  

• Oppdatering av retningslinjer/prosedyrebeskrivelser. 

• Ved å innføre rituksimab som offisiell førstelinjebehandling på lik linje med 

kladribin tenker vi at flere vil ha lavere terskel for å bruke rituksimab. 

• Dette er gjennomførbart. Da deler av skepsisen mot rituksimab skyldes at 

medikamentet ikke er godkjent for denne indikasjonen, mener vi at tiltaket vil 

være moderat effektivt i denne sammenhengen. 
 

 

Figur 2 Tidslinje som viser oversikt over oppstart, de planlagte kontrollmålingene underveis og avslutning av 

prosjektet.  

 

3.3 Indikatorer 

Kvalitetsindikatorer er definert som indirekte mål som sier noe om kvaliteten på det som blir 

målt (22). Man skiller mellom strukturindikatorer, prosessindikatorer og resultatindikatorer, 

som alle er aktuelle i vårt prosjekt. Etter diskusjon i gruppen og med veileder har vi valgt å 

bruke følgende kvalitetsindikatorer i vårt prosjekt: 
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3.3.1 Resultatindikator: Hvordan utvikler kostnadene til behandling av RRMS seg ved 

nevrologisk poliklinikk i løpet av 2020? 

Dette vil måle temaet helseøkonomi som vi har drøftet i innledningen. Selv om indikatoren 

ikke sier noe direkte om forskrivningspraksis, gir den indirekte informasjon ved at vi vil kunne 

vurdere om kostnadene har økt, stabilisert seg eller blitt redusert.  

For å kunne vurdere hvilken forventning man kan legge til grunn i et økonomisk perspektiv, 

har vi i figur 3 vist en illustrasjon på kostnader ved 100 RRMS-pasienter med andel av pasienter 

på rituksimab fra 0 til 100 %. Med utgangspunkt om at 100 pasienter behandles med kladribin 

til en årskostnad på 250 000 NOK hver, viser figuren at man ved å legge om behandlingen til 

40 av 100 pasienter med rituksimab kan spare ca. 9 millioner kroner. Vi tror dette er et realistisk 

mål det første året. Ved slik måling må man lage en indikator som tar høyde for at antallet 

pasienter kan øke over tid.  

 

Figur 3 Potensiell kostnadsreduksjon ved medikamentbytte per 100 pasienter. 

 

Indikatoren er relevant og målbar, gitt at det tas høyde for at antall pasienter kan øke over tid. 

Når man bruker en slik indikator må man unngå ensidig økonomisk fokus, da det kan forskyve 

oppmerksomheten mot økonomi fremfor medisinsk behandling.  

 

Basert på at det i snitt er to pasienter per uke som kan rekrutteres til vurdering for endret 

medikasjon, foreslår vi at det måles månedlig de første 3 månedene, deretter hver 3. måned og 
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til slutt summerer opp ved årets slutt. Den løpende utviklingen kan hentes fra databasen som 

brukes for månedlig økonomirapportering.  

 

3.3.2 Prosessindikator: Andelen pasienter som bruker kladribin reduseres med 40%  

En viktig prosessindikator vil kunne være hvor mange av pasientene med RRMS som har blitt 

vurdert for oppstart med eller konvertering til rituksimab, og hvor mange som faktisk blir 

endret. Det blir dermed viktig at legene journalfører tydelig hvilke vurderinger de har gjort 

rundt medisinering av hver enkelt pasient. Vi vil lage et kommentarfelt i DIPS-journalen som 

er praktisk mulig å fylle ut og gjør det enkelt å følge opp dette månedlig. 

 

Indikatoren gjenspeiler direkte hvorvidt vi effektivt har klart å endre praksis i avdelingen. Vi 

vil hente data månedlig de første fire månedene, og deretter annenhver måned ut året. Som mål 

setter vi at andelen pasienter som behandles med kladribin reduseres med 40 % innen 31.12.20. 
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Del IV: Prosess, ledelse og organisering 

4.1 Ledelse og organisering 

4.1.1 Kotters 8 trinn i vårt prosjekt 

Endringer er essensielt for overlevelse, men paradoksalt er menneskets natur å være motstander 

av endring (23). Professor emeritus John Kotter formulerte derfor åtte trinn som kjennetegner 

en vellykket endringsprosess (23). Inspirert av disse, ønsker vi å skape kriseforståelse rundt at 

nevrologisk avdeling ved OUS har en prognose på ca. 15 millioner kr i underskudd i 2019, 

mens nevroklinikken har en prognose på 50 millioner i underskudd (Personlig meddelelse, 

basert på intern økonomirapport OUS 30.09.2019). Som tidligere beskrevet, vil et 

medikamentbytte som det vi foreslår kunne redusere kostnadene betydelig, heller enn å 

eksempelvis nedbemanne på avdelingen. Kotter hevder at finansiering ofte er et godt 

utgangspunkt for å skape en kriseforståelse (23). Dernest har vi etablert en allianse med Dr. 

Nygaard, som vil være frontfigur i innføringen av medikamentbytte-prosjektet. Kotter 

poengterer at store endringer er umulige dersom man ikke leder som aktiv støttespiller (23). 

Avdelingsleder Hanne Finstad Harboe vil derfor være en nøkkelperson i dette arbeidet.  

  

Kotters tredje råd er å lage en klar visjon og at endringen skal være noe organisasjonen behøver 

å gjøre, og ikke bare noe man kan gjøre. Vi har en tydelig visjon om å innføre rituksimab både 

for å gi pasientene den beste behandlingen, og gjøre MS-behandlingen mer bærekraftig i et 

helseøkonomisk perspektiv. Denne visjonen ønsker vi å kommunisere på flere ulike arenaer; 

tilgjengelig informasjonsmateriell, informasjonsmøter og newsletters som sendes ut jevnlig til 

de ansatte. I følge Kotter, er en vanlig fallgruve under dette punktet å ikke bruke nok 

tilgjengelige plattformer. Vi vil bruke de samme kanalene til å synliggjøre suksess og fremskritt 

underveis. 

 
Figur 4 Kotters 8 trinn (24) 
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4.1.2 Prosjektgruppe 

Kotters andre trinn handler om å alliere seg med personer med makt og innflytelse for å 

gjennomføre endringen. Første del i forbedringsarbeidet vårt vil være å etablere en 

prosjektgruppe. Dr. Nygaard har oversikt over kunnskapsgrunnlaget, har god kjennskap til 

avdelingen og er en pådriver for å innføre rituksimab som førstelinjebehandling. Hun vil derfor 

være en god kandidat til å lede prosjektgruppen. Ved valg av ytterligere medlemmer i 

prosjektgruppen må det legges vekt på at alle parter som vil påvirkes av prosjektet inkluderes 

i prosjektgruppen (25). Vi foreslår at avdelingsleder Hanne Harbo inkluderes for å være et 

talerør oppover i ledelsen, dette vil være et nødvendig tiltak for å få forankret prosjektet i 

ledelsen. Videre er det viktig at involverte sykepleiere inkluderes, ettersom det i praksis er de 

som gir rituksimab-infusjonene til pasientene. Videre ønsker vi å inkludere en representant for 

pasienter som behandles for RRMS, samt en representant fra MS-forbundet. Angående 

involvering av pasient i en slik prosjektgruppe, er det viktig at man avklarer på forhånd hva 

som forventes at pasienten skal bidra til i prosjektgruppen (25). 

 

4.2 Struktur for gjennomføring av prosjektet 

4.2.1 Kvalitetsforbedringsmodell 

Som en veileder for kvalitetsforbedringsarbeidet, vil vi ta utgangspunkt i modellen til Langley 

og Nolan (26). Denne modellen består av to deler, hvor første del er forarbeid og andre de er 

forbedringssirkelen eller «PUKK sirkelen». PUKK-sirkelen gir en syklisk tilnærming, er 

systematisk og åpner for kontinuerlig evaluering og korrigering (26). Bruken av PUKK-

sirkelen i vårt prosjekt beskrives i detalj under. 

 

Første og avgjørende punkt for ethvert kvalitetsarbeid er etableringen av en felles erkjennelse 

om at en del av eksisterende praksis må endres (25). Ovennevnte kunnskapsgrunnlag må 

presenteres for prosjektgruppen, og gruppen må anerkjenne den økonomiske vinningen man 

får ved å bruke rituksimab som førstelinjebehandling. Deretter er det viktig at alle som skal 

være involvert i arbeidet er enige om tre kjernespørsmål: 1) hva man ønsker å oppnå, 2) når en 

endring kan sies å være en forbedring og 3) hvilke endringer man kan iverksette for å skape en 

forbedring (25). I forberedelsesfasen er det også viktig å innhente erfaringer fra de skal 

involveres, her i blant pasientene (25). 
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Figur 5 PUKK-sirkelen i vårt prosjekt 

  

4.2.2 Planlegge 

Første fase er planleggingsfasen. Dette innebærer at man avklarerer dagens situasjon og mål 

for prosjektet. En god modell for å sette realistiske mål er den såkalte SMART modellen. Denne 

modellen innebærer at et mål må være spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbundet 

(27). 

  

Under planleggingsfasen er det viktig at leder sørger for å sette av nok tid og ressurser for å 

gjennomføre prosjektet (26). Det bør settes opp en møteplan, hvor man i starten har hyppige 

møter, for eksempel annen hver uke, og deretter evaluerer behov for møtehyppighet 

fortløpende. Videre må man ha en tydelig arbeidsfordeling slik at alle i prosjektgruppen og 

andre involverte har en klar ide om hva som er sine oppgaver (28). Eksempler på oppgaver 

som må fordeles innad i arbeidsgruppen er å oppdatere metodebok, produsere 

informasjonsmateriale til ansatte og til pasienter samt organisering av fag- og 

informasjonsmøter på avdelingen. 
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4.2.3 Utførelse  

I denne fasen skal prosjektgruppen utføre tiltakene man ble enige om i forberedelsedelen. 

Lederen, eller en annen i prosjektgruppen, kan ta på seg rollen som kontaktperson ved spørsmål 

som dukker opp fra avdelingens ansatte og andre, eksempelvis MS-pasientenes fastleger. Slik 

sikres en god og åpen dialog gjennom hele innføringsperioden. Vi foreslår at sykepleieren som 

velges ut til prosjektgruppen tar ansvar for opplæring av sine kollegaer og sikrer at de er 

oppdatert over praktiske ting rundt rituksimab; for eksempel forundersøkelser, administrering 

og akutte bivirkninger. Etter man har innført rituksimab som førstelinjebehandling, er det viktig 

at man dokumenterer eventuelle uforutsette hendelser og observasjoner (28). 

  

4.2.4 Kontrollering  

For å vite om man har nådd ønsket effekt av tiltakene man har iverksatt er det essensielt å 

kontrollere og evaluere. Vi ønsker å kontrollere hvor mange av de aktuelle pasientene som har 

blitt vurdert med tanke på oppstart på eller konvertering til Rituksimab. Vi vil innføre en 

merknad i journalen der behandlende leger skal anføre om pasienten er vurdert med hensyn til 

endring av behandling. Når en slik vurdering gjøres, vil det vanligvis gjelde for en periode 

fremover, slik at denne registreringen ikke vil være et hyppig gjøremål som vil kreve mye 

arbeid. Dette kan kontrolleres ved jevnlig gjennomgang av DIPS-rapporter. Det vil også i 

ettertid være mulig å se mer detaljert på hvorfor man eventuelt har valgt å ikke starte med 

rituksimab hos de pasientene som har blitt startet med behandling for RRMS. Var rituksimab 

kontraindisert, eller har man valgt et annet middel tross indikasjon for Rituksimab?  

  

4.2.5 Korrigering  

Første del i denne fasen er en oppsummering innad i arbeidsgruppen basert på evalueringen i 

forrige trinn (26). Dersom det fremkommer av underveisevalueringen at man ikke har oppnådd 

ønskede delmål, må tiltakene diskuteres i prosjektgruppen og justeres. Eksempelvis hvis man 

ved gjennomgang finner rituksimab ikke er foreskrevet tross indikasjon, kan noen fra 

prosjektgruppen ha en dialog om den nye praksisen med vedkommende lege eller til alle legene 

på avdelingen. Det er altså en forutsetning at man under kontrollfasen har gjort et grundig 

arbeid med å identifisere årsakene bak avvikene. Dersom målene er nådd, kan man gå videre 

med arbeidet som går ut på å implementere endringene i den daglige driften. Vårt forslag til 

hvor ofte man utfører kontroller er gjengitt i figur 2 tidligere i teksten.  
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4.2.6 Innføring i daglig drift  

Generelt i forbedringsarbeid er det viktig at prosjektgruppen som står bak arbeidet sikrer at 

man implementerer endringene permanent i den daglige driften av avdelingen. I vårt arbeid 

mener vi at implementeringen må skje gradvis med mål om 40 % konvertering i løpet av det 

første året. Forskning har vist at opptil 70% av forbedringsarbeid ikke opprettholder resultatene 

fordi man glemmer å ivareta forutsetningene for å lykkes (25). Derfor er det viktig at man 

fortsetter å måle et par ganger i året etter innføringsperioden er avsluttet (25). Man må også 

fortsette å synliggjøre resultatene og diskutere funn med avdelingsledelsen, legene og 

sykepleierne på avdelingen. Et annet viktig element i denne fasen er å spre forbedringene til 

andre deler av helsetjenesten (25), i vårt tilfelle til andre nevrologiske avdelinger i landet som 

behandler pasienter med RRMS. Dette kan gjøres via lokale og nasjonale nettverk, eller 

gjennom å tilrettelegge for felles læring ved at prosjekter blir gjort kjent gjennom blant annet 

artikler, postere og foredrag. Ettersom rituksimab har vært omtalt i media, eksempelvis Dagens 

Medisin, vil det være aktuelt for noen i prosjektgruppen å skrive et innlegg om erfaringer fra 

prosjektet.  

 

4.3 Motstand 

4.3.1 Forventet motstand og hvordan dette kan møtes 
Som tidligere nevnt, er det i menneskets natur å være motstander av endring (23), som kan føre 

til forsinkelser i forbedringsarbeidet. Uansett hvem motstanden kommer fra, må den 

anerkjennes, valideres og innspill må tas til betraktning. Vi antar at potensiell motstand, kan 

dreie seg om at leger på avdelingen kan vegre seg for å bytte ut et medikament (kladribin) mot 

et de ikke har erfaring med å bruke (rituksimab). Legene kan bekymre seg for om 

medikamentet er inferiort og at man dermed kan gi pasientene suboptimal behandling. I slike 

tilfeller er det viktig å ha en åpen dialog med legene og diskutere kunnskapsgrunnlaget. Både 

før og under implementeringen av rituksimab, bør det arrangeres fagmøter med legene på 

avdelingen der spørsmål og informasjon rundt rituksimab er hovedtema.  

  

Neste yrkesgruppe som kan yte motstand er sykepleierne. Vi har snakket med 

avdelingssykepleier på nevrologisk avdeling Ullevål, Sandra Lundemo, som på spørsmål om 

hvordan hun ser for seg slik motstand sier: «Cladribine henter pasienten selv ut på apoteket, 

mens Rituksimab må bestilles av sykepleier på forhånd. Det må doseres og man må nok en del 

ganger "jakte" på forordnende lege for å få en underskrift, slik at det kan bestilles. Så er det jo 
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også noen ganger en del forsinkelser fra apotekets side (…) gjerne opptil 2t. Dette krever en 

del telefoner fra sykepleiers side ift. purringer og etterlysninger, ikke minst overtid mot slutten 

av arbeidsdagen». For å møte disse utfordringene, kan man dedikere noe ekstra sykepleietid til 

oppgaven under innføringsperioden. 

  

På samme måte som sykepleierne, kan det tenkes at fastleger som har pasienter som settes på 

rituksimab yter motstand grunnet bekymringer for merarbeid. Fastlegene kan blant annet ha 

spørsmål om MS-pasienter som behandles med rituksimab krever ekstra oppfølging i 

primærhelsetjenesten. Dersom sykepleierne eller fastlegene har spørsmål eller kommentarer, 

er det viktig at prosjektgruppen tar disse til betraktning og at nødvendige tiltak iverksettes. Man 

kan også forvente motstand fra pasientene og MS-forbundet, gjerne med frykt for at sykehuset 

«sparer på MS-pasientenes bekostning». Her er det igjen viktig med åpen dialog og 

gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget. Som tidligere nevnt, planlegger vi å sende ut et 

informasjonsskriv til pasientene som forsikrer dem om at rituksimab er trygg og effektiv 

behandling. 
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Del V: Diskusjon og konklusjon 

5.1 Diskusjon 

I dette kvalitetsforbedringsprosjektet ønsker vi å innføre rituksimab som førstelinjebehandling 

for RRMS til fordel for kladribin, på nevrologisk poliklinikk Ullevål, OUS. Rituksimab er 

billigere enn kladribin, og det finnes holdepunkter for at dette medikamentet kan være mer 

effektivt. For å innføre denne endringen har vi brukt PUKK-sirkelen, Langley og Nolan sin 

modell for kvalitetsforbedring, samt Kotters åtte trinn; inkludert etablering av en 

prosjektgruppe.  

 

Kvalitetsforbedringsarbeidet er viktig fordi det kan være med på å endre retningslinjene for 

førstelinjebehandlingen av RRMS. Dette vil kunne føre til at kostnadene ved medisinering av 

RRMS-pasienter reduseres, da rituksimab koster under 10% av det kladribin gjør. Dersom det 

i tillegg viser seg å være mer effektivt enn kladribin, vil det bidra til økt livskvalitet, færre 

innleggelser og færre komplikasjoner. Den økonomiske gevinsten kan brukes til andre deler av 

budsjettet.  

  

For å finne svar på våre hovedproblemstillinger har vi anvendt pyramidesøk som søkestrategi, 

gjort både brede og smale søk, samt søkt spesifikt etter nasjonale retningslinjer. Ved rask 

gjennomgang fant vi ingen litteratur som sammenligner disse medikamentene. I litteraturen 

finnes evidens for at både rituksimab og kladribin egner seg godt til pasienter med RRMS; 

begge reduserer attakkrate, uførhet og kontrastladende MR-lesjoner sammenlignet med 

placebo. I norske retningslinjer er kladribin godkjent til behandling av RRMS, mens rituksimab 

brukes off-label. Det er en betydelig prisforskjell mellom medikamentene.  

  

Manglende kunnskapsgrunnlag for bruken av rituksimab i behandlingen av RRMS-pasienter 

er en annen årsak til at videre arbeid med dette medikamentet er viktig. Vi mener at arbeidet 

vil være med på å danne et kunnskapsgrunnlag for rituksimab, som foreløpig er ufullstendig; 

både gjennom endring av tiltak og videre dokumentasjon, men også ved å initiere en fase III-

studie. Da kan rituksimab brukes på godkjent indikasjon, og man kan oppdatere retningslinjer 

i samordning med det nye kunnskapsgrunnlaget. Hittil er det kun gjort fase II-studier på 

rituksimab. Dette er studier som utføres på små pasientgrupper, hvor hovedformålet er å finne 

den dosen som gir terapieffekt for flest mulig uten å gi for mye bivirkninger (29).  
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For å implementere rituksimab som førstelinjebehandling for RRMS vil det være nødvendig 

med en fase III-studie for å vurdere sikkerheten og bivirkningsprofilen i en kontrollert studie 

og i et langvarig perspektiv (29). Dette er planlagt på Nevrologisk avdeling på Ullevål i regi 

av Dr. Nygaard. Dette vil styrke kunnskapsgrunnlaget for rituksimab.  

Man ønsker også å studere interaksjonen med andre legemidler. En fase III-studie vil gjerne 

teste et stort antall pasienter (>1000), hvor hensikten er å dokumentere de effektene en har 

funnet i tidligere faser, samt langtidseffekter og sjeldne bivirkninger (29). Fase III-studier 

utføres etter strenge vitenskapelige kriterier, og studien danner grunnlaget for en rapport som 

brukes til å søke om registrering og markedsføringstillatelse av substansen som et legemiddel 

(29).  

 

Et dilemma ved bruken av rituksimab off-label for RRMS-pasienter i Norge er at det kun er 

gjort fase II-studier på dette medikamentet. Hvis man skal legge til grunn at RCT er 

gullstandarden for vurdering av medikamenteffekten på en viss pasientgruppe, har rituksimab 

dermed ikke oppnådd standarden for bruk hos RRMS-pasienter. Alternativet er off-label bruk. 

Slik forskrivning av medikamenter er noe leger kan gjøre, dersom de vurderer det som riktig 

og nyttig. Vi mener vi kan søke støtte for vår ambisjon om å innføre rituksimab både i det 

faktum at internasjonale (Sverige) og nasjonale (Haukeland universitetssjukehus) fagmiljøer i 

stor grad har tatt i bruk rituksimab som behandling. 

Det at en fase III-studie skal være grunnlaget for godkjenning av et medikament for en viss 

indikasjon medfølger også at en potensielt effektiv medisin, kan bli forsinket til markedet fordi 

det tar tid å gjennomføre slike studier. Her blir det en balansegang mellom ikke-skade og 

velgjørenhet.  

Samtidig er det viktig å respektere pasientens autonomi (30). Pasienter er i stor grad oppdatert 

på egen sykdom, og mange har oversikt over både godkjente og ikke-godkjente/off-label-

behandlingsalternativer. Det kan bidra til mistillit dersom vi vet om et medikament som 

fungerer, uten å tilby dette til pasientene (30). At pasienten kan være med på å bestemme ut i 

fra egne preferanser er viktig for god etterlevelse og oppfølging (30).  

 

Vårt ovennevnte dilemma kan også anvendes motsatt; når det er sterke indisier på at rituksimab 

og kladribin er like effektive, er det veldig krevende å overse den store prisforskjellen og de 

helseøkonomiske gevinstene som kan realiseres ved en endring. Det at man da kan tilby 

rituksimab, vil drastisk senke medikamentkostnadene til RRMS-pasienter. MS-pasienter står 

generelt for 4% av medikamentbudsjettet i Norge; det vil dermed være stor mulighet 
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besparelser dersom man senker kostnadene (30). Dette er penger man kan bruke andre steder i 

budsjettet, for å øke kvaliteten på helsetilbudet. Det er derimot viktig å presisere at selv om 

kostnad og nytte er en viktig overveielse i all politikk, må ikke fokuset være så stort at en 

pasientgruppe føler seg oversett til fordel for økonomi; RRMS-pasienter må ikke føle seg 

nedprioritert til fordel for å spare kostnader (30). Det er viktig med en åpen dialog hvor alle 

kan komme med synspunkter, og informasjon blir utdelt fortløpende. Slik minimerer man 

misforståelser. Dette er også en av grunnene til at vi ønsker at det skal både være en 

pasientrepresentant, men også en representant fra MS-forbundet i prosjektgruppen.  

  

Under vårt arbeid med denne oppgaven er vi blitt kjent med at det nå foreligger en godkjennelse 

fra REK til å gjennomføre en non-inferiority studie av rituksimab i henhold til det vi har 

beskrevet. Dette styrker oss i troen på at denne endringen bør realiseres. 

 

5.2 Konklusjon 

Vi mener at dette kvalitetsforbedringsprosjektet bør gjennomføres da det foreligger nok 

litteratur til å støtte opp under bruken av rituksimab hos RRMS-pasienter. Dessuten vil en fase 

III-studie komplementere den litteraturen som finnes allerede, og dermed styrke 

kunnskapsgrunnlaget. Prosjektet er gjennomførbart.  
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