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1. Hva saken gjelder 
 
Årsoppsummering 2020 for Beslutningsforum for nye metoder legges frem som 
orienteringssak for styret. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Helse- og omsorgsdepartementet opprettet Nye metoder (tidligere Nasjonalt system for 
innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten) og 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 sak 023-2014 administrerende direktør 
fullmakt til å ta beslutninger innenfor Nye metoder. 
 
I Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015, Meld. St.10 (2012-
2013) God kvalitet- trygge tjenester, Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen og Meld. 
St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste (Prioriteringsmeldingen) beskrives 
hovedlinjene for Nye metoder. Formålet med systemet er å: 

• Styrke pasientsikkerheten ved innføring av nye metoder gjennom metodevurdering  

• Sørge for at pasienter så raskt som mulig får 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 

• Bidra til rasjonell bruk av spesialisthelsetjenestens og samfunnets ressurser  

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

 
I 2018 foreslo Helse- og omsorgsdepartementet endringer i spesialisthelsetjenesteloven, 
pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Etter en høringsrunde ble det i 
Prop. 55 L (2018–2019) fremlagt forslag om lovendringer for å lovfeste systemet.  
 
I desember 2019 vedtok Stortinget endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og 
brukerrettighetsloven. Endringene innebærer en lovfesting av at de regionale 
helseforetakene skal innrette sitt tjenestetilbud basert på følgende tre prioriteringskriterier 
(spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a) og at de regionale helseforetakene skal sørge for et 
felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten 
(spesialisthelsetjenesteloven § 4-4 første ledd).  

• nytten av tiltak i pasientbehandling, 
• ressursbruk som tiltak legger beslag på og 
• alvorlighetsgraden av de tilstander som skal behandles. 
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Lovendringene trådte i kraft 01.01.2020. Stortinget vedtok også å be regjeringen sørge for 
en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i systemet for nye metoder. 
Evalueringen skal være ferdigstilt innen utgangen av oktober 2021. 
 
Beslutninger om innføring og eventuelt utfasing av ny metode/legemiddel/utstyr skjer i 
møte mellom de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene hvor det er 
med observatør for brukere/pasienter og fra Helsedirektoratet. Videre deltar de fire 
fagdirektørene i de regionale helseforetakene i møtene, og representant fra Statens 
legemiddelverk og Folkehelseinstituttet deltar i aktuelle saker. Metodevurderinger utført av 
Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet, eller oppdaterte vurderinger ved 
eksempelvis nytt pristilbud, inngår i beslutningsgrunnlaget.  
 
Beslutningsforum for nye metoder gjør prioriteringer ut fra de tre prioriteringskriteriene 
fastsatt av Stortinget. Kriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre. 
Skjønnsmessige vurderinger skal inngå i en totalvurdering av tiltak, dette er særlig knyttet 
til vurderinger av usikkerhet ved dokumentasjonen og samlede budsjettkonsekvenser. 
Systemet skal gi pasienter trygghet for at metoder som innføres er vurdert med hensyn til 
effekt og sikkerhet. 
 
Det er viktig at det fattes samordnede beslutninger i de fire regionale helseforetakene, slik at 
hele befolkningen får lik tilgang til nye metoder. Beslutningsforum for nye metoder foretar 
prioriteringer på gruppenivå, og setter dermed rammene for hvilke metoder klinikerne har 
til rådighet for pasienter som er vurdert å ha rett til nødvendig helsehjelp. Beslutningene er 
koordinert med nasjonale faglige retningslinjer som Helsedirektoratet har ansvaret for. Det 
skal alltid foretas løpende individuelle vurderinger av hvilken type helsehjelp som skal ytes i 
den offentlige spesialisthelsetjenesten, slik at det grunnleggende kravet til forsvarlig 
helsehjelp er oppfylt. 
 
Sekretariatsfunksjonen for Beslutningsforum for nye metoder er fra høsten 2020 lagt til 
sekretariatet for Nye metoder. I 2020 er det avholdt 11 møter i Beslutningsforum for nye 
metoder. Beslutningsforum for nye metoder behandlet i 2020 totalt 125 saker, hvorav 65 
saker om nye unike metoder/legemidler. Tre saker var oppe to ganger. Følgende saker ble 
behandlet:  

• Saker om nye unike metoder/legemidler: 65, hvorav 56 saker knyttet til legemidler 
og 9 saker knyttet til metoder. Tre saker var oppe til behandling to ganger. 

• Prinsippsaker: 5 
• Formelle saker (godkjenning av innkalling, protokoll m.m.): 22  
• Andre saker (referatsaker, eventuelt m.m.): 30 

 
Av totalt 65 nye unike metoder/legemidler som ble realitetsbehandlet i 2020 ble 40 
metoder/legemidler (62 prosent) besluttet innført og 25 metoder/legemidler ble besluttet 
ikke innført (38 prosent). 
 
I 2020 har Beslutningsforum for nye metoder tatt stilling til 56 nye (unike) legemidler eller 
indikasjonsutvidelser for legemidler. Av disse 56 unike legemidlene/indikasjonene fikk 66 
prosent en positiv beslutning, mens 34 prosent av legemidlene/indikasjonene ble besluttet 
ikke innført.  
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I de fleste sakene om legemidler ble legemidlene innført uten særskilte begrensninger. 
Enkelte av legemidlene ble innført under gitte vilkår/kriterier, eksempelvis at behandlingen 
skal gjennomføres i tråd med veiledende anbefalinger. Det er også besluttet særskilte start- 
og stoppkriterier for enkelte legemidler. I noen beslutninger er det stilt krav om at det 
aktuelle legemiddelfirma må levere inn ytterligere data slik at saken kan tas opp igjen i 
Beslutningsforum for nye metoder til et gitt tidspunkt.  
 
I 2020 ble to legemidler knyttet til kreftbehandling innført først etter to gangers behandling. 
Dette skjedde som følge av at det ble tilbudt ny pris fra legemiddelfirmaet som medførte at 
oppdaterte metodevurderinger viste at kostnadene stod i rimelig forhold til den kliniske 
nytten og alvorlighet. Et legemiddel ble ikke innført til tross for to gangers behandling.   
 
Beslutningsforum for nye metoder behandlet syv metoder innen medisinsk utstyr og to 
metoder innen prosedyrer og organisatoriske tiltak i 2020. En metode ble innført og to 
innført med vilkår, mens seks metoder ble besluttet ikke innført.  

Beslutningsforum for nye metoder har i 2020 tatt stilling til flere prinsippsaker, herunder: 
• Beslutninger ved manglende dokumentasjon m.m. i bestilte metodevurderinger 
• Veiledende kriterier ved vurdering av absolutt prognosetap 
• Rammeverk for prisavtaler 
• Retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i 

spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser 
 
Det er stor offentlig interesse for saker som behandles i Beslutningsforum for nye metoder. 
Sekretariatet mottar årlig en rekke henvendelser fra privatpersoner, leverandører, media 
m.fl. I all kommunikasjon med omverdenen arbeides det aktivt for å skape forståelse for at 
Beslutningsforum for nye metoder er et viktig virkemiddel for å sørge for kunnskapsbasert 
praksis og mer likeverdige og rettferdige prioriteringer i spesialisthelsetjenesten, i tråd med 
prinsippene i Stortingets behandling av stortingsmelding om prioritering, Meld. St. 34 
(2015-2016). Hovedprinsippene er at tiltak i helsetjenesten skal vurderes ut fra de tre 
prioriteringskriteriene: nytte, ressurs og alvorlighet (§ 2.1 a i spesialisthelsetjenesteloven).  
 
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 fremme kunnskapsbasert praksis, styrke pasientsikkerheten og fremme likeverdige 
helsetjenester.  
 
Beslutningsforum for nye metoder bidrar til en forutsigbar og systematisk innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten. Omfanget av saker som behandles i systemet er økende 
og det blir arbeidet fortløpende for å utvikle effektive og ressursbesparende måter å levere 
beslutningsgrunnlag på. Det er viktig at Beslutningsforum for nye metoder raskt kan ta 
stilling til metoder som vil bety mye for aktuelle pasientgrupper.  
  

https://nyemetoder.no/
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Administrerende direktør inviterer styret til å ta årsoppsummeringen for 2020 for 
Beslutningsforum for nye metoder til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Beslutningsforum for nye metoder – Årsoppsummering 2020 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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