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1. Formål/bakgrunn 
Beslutningsforum for nye metoder ble opprettet av statsråden som delegerte oppgaven 
til styrene i de regionale helseforetakene (RHF). Styret i det respektive RHF-et ga adm. 
direktør gjennom vedtak i styremøter i mars 2014 de nødvendige fullmakter til å ta 
beslutninger innenfor Nasjonalt system for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. 

 

Etter gjennomført metodevurdering på nasjonalt nivå, tas beslutninger om innføring av 
ny metode i møte mellom de adm. direktørene i de fire RHF-ene. Det er avgjørende at 
det tas samordnede beslutninger i de fire RHF-ene, slik at hele befolkningen får samme 
tilgang til nye metoder. RHF-ene må derfor også sikre at det i avtaler med private ideelle 
og kommersielle aktører forutsettes at RHF-enes beslutninger om hva som skal inngå i 
RHF-enes ”sørge for”-ansvar etterleves. 

2. Sammensetning 
Beslutningsforum for nye metoder er satt sammen av adm. direktører i RHF-ene. I 2014 
møtte følgende: 

• Lars Vorland, Helse Nord RHF 

• Herlof Nilssen, Helse Vest RHF 

• Trond M. Andersen, Helse Midt-Norge RHF (frem til møte 29. september 2014) 

• Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF (fra møte 20. oktober 2014) 

• Peder Olsen, Helse Sør-Øst RHF 

 

Beslutningsforum for nye metoder ledes av adm. direktør i Helse Nord RHF, Lars 
Vorland. 

 

Sekretariatsfunksjonen for Beslutningsforumet for nye metoder er lagt til Helse Nord 
RHF. Funksjonen ivaretas av stabsdirektør Karin Paulke. 
 

I møte, den 17. november 2014 ble det behandlet sak om brukermedvirkning i 
beslutningssystemet for nye metoder, jf. sak 30-2014 Eventuelt, sak A. Beslutningsforum 
for nye metoder besluttet følgende: 

 

1. Beslutningsforum for nye metoder ønsker en sterkere involvering av brukerne i 
behandling av saker, der det besluttes å innføre eller ikke innføre nye metoder eller 
medikamenter. 



 

2. Beslutningsforum ber brukerutvalgene i de regionale helseforetakene om å oppnevne 
representant som deltar som observatør med talerett i møtene i Beslutningsforum for 
nye metoder. 

 

De regionale brukerutvalgene oppnevnte Øistein Myhre Winje, leder av RBU i Helse Sør-
Øst RHF, som observatør. Han møtte første gang i møtet, den 15. desember 2014.  

 

Som bisittere møtte etter nærmere avtale/innkalling: 

• Geir Tollåli, fagdirektør, Helse Nord RHF 

• Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF 

• Henrik Andreas Sandbu, fagdirektør Helse Midt-Norge RHF (i møte 19. mai 2014) 

• Kjell Åsmund Salvesen, fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF (fra møte 29. september 2014) 

• Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF 

• Hanne H. Haukland, med. rådgiver Helse Nord RHF 

• Anne May Knudsen, kommunikasjonsrådgiver Helse Nord RHF 

• Kristin Svanquist, Statens Legemiddelverk 

• Ingrid Dirdal, seniorrådgiver Helse Vest RHF 

3. Saksbehandlingen  
Det er avholdt fem møter i Beslutningsforum for nye metoder i 2014. Første møtet ble 
avholdt 19. mai 2014.  

 

Det ble behandlet totalt 37 saker, derav 18 saker som omhandlet nye 
metoder/medikamenter. Følgende saker ble behandlet: 

• Formelle saker (godkjenning av innkalling, protokoll m. m.): 9 
• Nye metoder/medikamenter: 18 
• Saker om prinsipper, forhandlinger med leverandører m. m.: 3 
• Andre saker (referatsaker, eventuelt m. m.): 7 

 

Av totalt 18 metoder/medikamenter som var til behandling i Beslutningsforum for nye 
metoder i 2014 ble åtte metoder/medikamenter besluttet innført, seks ble ikke innført, 
og fire fikk utsatt behandling for innhenting av mer informasjon, ny metodevurdering m. 
m. 

Beslutningsforum for nye metoder behandler alle saker fortløpende. Det var ingen saker 
på vent til behandling i Beslutningsforumet pr. 31. desember 2014. 



 

Innkalling og saksdokumenter, protokoll fra møter i Beslutningsforum for nye metoder 
og annen nyttig informasjon publiseres fortløpende på egne nettsider - se her: Nasjonalt 
system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten 

4. Avslutning 
Beslutningsforum for nye metoder startet sitt arbeid i møte, den 19. mai 2014. 
Beslutningsforumet har behandlet totalt 37 saker, derav 18 saker som omhandlet nye 
metoder/medikamenter.  

Beslutningsforumet har kommet fort i gang med arbeidet, og de adm. direktører i RHF-
ene er fornøyd med samarbeidet med de andre aktørene i Nasjonalt system for innføring 
av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.  

Det er en utfordring å få på plass gode strukturer for forhandlinger med leverandører. 
Saksbehandlingen fra en ny metode meldes inn til metodevurdering og frem til saken 
behandles i Beslutningsforum for nye metoder må effektiveres for å korte ned på tiden, 
nye metoder er til vurdering i det nasjonale systemet.  

Det er videre knyttet mye arbeid til nødvendig informasjon til ulike interessenter 
(media, leverandører m. fl.) og forberedelse/gjennomføring av møtene. Det har derfor 
vært nødvendig å styrke sekretariatsfunksjonen til Beslutningsforum for nye metoder 
med medisinskfaglig og kommunikasjonskompetanse. 

 

 

Oslo, den 15. juni 2015  

Årsoppsummeringen signeres i neste møte i Beslutningsforum for nye metoder. 

 

____________________ ____________________   

Lars Vorland Herlof Nilssen 

Helse Nord RHF Helse Vest RHF 

 

 

____________________ ____________________   

Daniel Haga Cathrine M. Lofthus 

Helse Midt-Norge RHF Helse Sør-Øst RHF 
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