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1. Hva saken gjelder 

 
Årsoppsummering 2017 for Beslutningsforum for nye metoder legges frem som orienteringssak 
for styret.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten ble opprettet av Helse- og 
omsorgsdepartementet som delegerte oppgaven med beslutning om innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten til styrene i de regionale helseforetakene. Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i 
2014 (sak 023-2014) administrerende direktør de nødvendige fullmakter til å ta beslutninger 
innenfor Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 
 
I Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015, Meld. St.10 (2012-2013) God 
kvalitet- trygge tjenester- Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, Meld. St. 28 (2014-2015) 
Legemiddelmeldingen-Riktig bruk- bedre helse og Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste -
Melding om prioritering (Prioriteringsmeldingen) beskrives hovedlinjene for Nye metoder (tidligere 
Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten). I styresak 108-2017 ble 
styret orientert om systemet Nye Metoder og hvilke konsekvenser Prioriteringsmeldingen og 
behandlingen av denne i Stortinget har for systemet.  
 
Formålet med systemet Nye metoder er: 

 Styrke pasientsikkerheten ved innføring av nye metoder gjennom metodevurdering 

 Sikre at pasienter så raskt som mulig skal få likeverdig tilgang til nye metoder som er 
dokumentert virkningsfulle, oppfyller krav til sikkerhet og er kostnadseffektive 

 Bidra til at nye metoder som er ineffektive og/eller skadelige for pasientene ikke skal tas i 
bruk, samt bidra til utfasing av gamle metoder 

 Fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for gode prioriteringer i spesialisthelsetjenesten 
basert på metodevurdering 

 Sikre rasjonell bruk av spesialisthelsetjenestens og samfunnets ressurser 

 Innføre forutsigbar og systematisk introduksjon av nye metoder basert på enhetlige 
prosesser for metodevurdering og beslutning. 

 
Beslutninger om innføring av ny metode i spesialisthelsetjenesten tas i møte mellom de 
administrerende direktørene i de fire RHF-ene som utgjør Beslutningsforum. I tillegg til de 
administrerende direktørene deltar en representant fra Helsedirektoratet og en representant fra 
brukerutvalg som observatører. Det er avgjørende at det tas samordnede beslutninger i de fire 
RHF-ene, slik at hele befolkningen får samme tilgang til nye metoder. I 2017 er det avholdt 14 
møter i Beslutningsforum for nye metoder.  
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Det ble behandlet totalt 121 saker, hvorav 57 saker som omhandlet nye metoder/legemidler. 
Følgende saker ble behandlet: 

 Formelle saker (godkjenning av innkalling, protokoll m.m.): 26 

 Nye metoder/legemidler: 57 

 Saker om prinsipper, forhandlinger med leverandører m.m.: 0 

 Andre saker (referatsaker, eventuelt m.m.): 38 
 
Av totalt 57 metoder/legemidler som var til behandling i Beslutningsforum for nye metoder i 
2017 ble 38 metoder/legemidler besluttet innført, 15 metoder/legemidler ble besluttet ikke 
innført og 4 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 Beslutningsforum for nye metoder per 31. desember 2017. 
 
Beslutningsforum samarbeider godt med de andre aktørene i Nye metoder for å videreutvikle 
systemet og arbeidet med å innføre nye metoder/legemidler. Saksbehandlingen fra en ny metode 
meldes inn til metodevurdering og frem til saken behandles i Beslutningsforum for nye metoder 
kan fortsatt effektiviseres for å korte ned tiden for metodevurderinger ytterligere.  
 
Innkalling og saksdokumenter, protokoller fra møter i Beslutningsforum for nye metoder og 
annen nyttig informasjon publiseres fortløpende på egne nettsider: https://nyemetoder.no/ 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Det er administrerende direktørs vurdering at Beslutningsforum for nye metoder er viktig for å 
styrke pasientsikkerheten, sikre likeverdige helsetjenester og tilgang på nye metoder i Norge, samt 
for å ivareta en forutsigbar og systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 
Videre legger metodevurderinger til rette for prioriteringer innen spesialisthelsetjenesten.   
 
Administrerende direktør inviterer styret til å ta årsoppsummeringen for 2017 for 
Beslutningsforum for nye metoder til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Årsoppsummering 2017 Beslutningsforum for nye metoder 

 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 

https://nyemetoder.no/

