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Enorm potential! 

Stor osäkerhet!



Ska vi värdera 
enligt andra 
principer?

1

Finns det unika 
svårigheter?

2



Storleken av hälsoförbättringen?

Avancerade terapier: Vad är nytt i ett hälso-
ekonomiskt perspektiv?

Att det finns en kostnad för 
diagnostik?

Kostnaderna

Risken för stora biverkningar?

Osäkerheten i de långsiktiga 
effekterna?

Att effekten är väldigt heterogen –
”personalized”?

Effekten
Osäkerheten i hur ofta 
behandlingen måste upprepas?

Att bot har ett egenvärde? Att behandlingarna leder till 
stora kostnadsbesparingar på 
annat håll?

Att det finns stora kostnader för 
administrering?



Ska vi värdera 
enligt andra 
principer?

1

Finns det unika 
svårigheter?

2

NICE: 
“It is clear from the Panel … that the methodology and decision 
framework of NICE Technology Appraisals is fundamentally applicable 
to regenerative medicines and cell therapies” 

Nej. 
• Jämför med etablerad 

behandling
• QALYs och kostnader i 

ett livslångt perspektiv



Ska vi värdera 
enligt andra 
principer?

1

Finns det unika 
svårigheter?

2

NICE: 
”…the need to further develop ways in which uncertainty can be 
quantified and presented to decision makers. NICE is likely to 
increasingly encounter situations where high promise is combined with 
immature evidence and robust approaches to understanding and 
managing uncertainty are needed” 

Ja, graden av 
osäkerhet vid 
lansering!



Avgörande blir:

• Hur osäkerheten beskrivs

• Möjlighet att med betalningsmodeller och 
RWD-studier minska osäkerheten för 
betalaren 

• Betalarens förhållningssätt till osäkerhet -
graden av riskaversion



Kan outcome-baserad betalning
på individnivå minska risken?

Risk att:

• Behandlingen behöver upprepas
oftare än förväntat 

• Viss andel inte responderar

• Livskvalitet lägre än förväntat

• Kostnadsbesparingar för sjukvård el.
kommunalservice förverkligas inte

Ja

Ja

Svårt

Svårt

Kan en betalningsmodell hantera all risk?



Användning klinisk praxis
Livskvalitet

Behandling 
påbörjas

Tid
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