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Det vises til oppdragsdokument 2017 av 10. januar 2017 og tilleggsdokument av 28. juni 

2017. I tilleggsdokumentet er de regionale helseforetakene gitt i oppdrag å legge til rette for 

at pasienter i hele landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i 

utlandet, og at pasienter i hele landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse 

i kliniske studier. Under følger to tilleggsoppdrag knyttet til dette oppdraget. 
 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Andre oppgaver 2017: 

 De regionale helseforetakene skal under ledelse av Helse Sør-Øst RHF utrede en 

nasjonal ordning med et ekspertpanel i spesialisthelsetjenesten der pasienter med 

alvorlig livsforkortende sykdom kan få en ny vurdering av sine muligheter for annen 

etablert behandling i Norge eller utlandet. Panelet skal også gi pasienter en likeverdig 

mulighet til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier i Norge eller utlandet. 

Utredningen skal omfatte forslag til organisering, praktisk tilrettelegging og 

finanisering av ordningen, herunder sekretariatsfunksjon. Ordningen skal ivareta ulike 

pasientgrupper og fagområder og bør der det er hensiktsmessig utnytte kompetansen 

i nasjonale tjenester eller internasjonalt gjennom de europeiske referansenettverkene 

(ERN). Det bør ses hen til annet relevant pågående arbeid i de regionale 

helseforetakene om tilgang til legemidler uten markedsføringstillatelse. Det legges til 

grunn at ordningen finansieres innenfor gjeldende rammer og etablerte 

finaniseringssystemer.  Vi ber om at en utredning sendes departementet innen 1. 

november d.å.  Det tas sikte på at ordningen etableres fra 2018. 
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Side 2 
 

 De regionale helseforetakene skal under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i 

samarbeid med Helsedirektoratet utvikle pasientrettet informasjon for å gi pasienter 

bedre grunnlag for å velge om de vil delta i kliniske studier. Etikkmiljøer og 

pasientorganisasjoner bør trekkes inn i arbeidet. Informasjonen skal gjøres 

tilgjengelig på helsenorge.no og i alle sykehus. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 

 

 

Kopi 

 

Helsedirektoratet 

Riksrevisjonen 

 

  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

Helse Midt-Norge 

RHF 

Postboks 464 7501 STJØRDAL 

Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ 

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR 

Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER 
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