Bestillerforum RHF –
Årsoppsummering 2014

Bestillerforum RHF ble enige på sitt møte 24. august 2015 om at rapporten kan publiseres på
hjemmesiden www.nyemetoder.no
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Bestillerforum RHF.
De regionale helseforetakene fikk i oppdragsdokumentet for 2013 i oppgave å utarbeide en
modell for en bestillerprosess/bestillerforum for nasjonale metodevurderinger. Forslaget ble
utarbeidet i samarbeid med Statens legemiddelverk, Kunnskapssenteret og
Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet ga sin tilslutning til forslaget i januar
2013, og saken ble behandlet og tilsluttet i styrene for de regionale helseforetak i løpet av
vinter/vår 2013. Bestillerforum RHF ble konstituert i juni 2013 (Årsrapport 2013).

Bestillerforum RHF. Sammensetning
Bestillerforum RHF sine medlemmer er fagdirektørene i de regionale helseforetakene og to
representanter fra Helsedirektoratet. Kunnskapssenteret, Statens legemiddelverk og Statens
strålevern har en observatør hver. I tillegg har RHF-koordinatorene anledning til å møte.

Statens strålevern ble inkludert som fullverdig medlem i nasjonalt system for innføring av
nye metoder fra august 2014.



Leder (fra mai 2014): Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF



Medlem: Alice Beate Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF (leder til mai 2014)



Medlem: Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF (fra mai 2014)



Medlem: Henrik Andreas Sandbu, fagdirektør Helse Midt-Norge; Kjell Åsmund Salvesen
(fra oktober 2014)



Medlem: Kristin Cordt-Hansen, fungerende divisjonsdirektør, Helsedirektoratet



Medlem: Anne Forus, seniorrådgiver, Helsedirektoratet



Observatør: Brynjar Fure, forskningsleder, Kunnskapssenteret (veksler med Marianne
Klemp)



Observatør: Marianne Klemp, seksjonsleder, Kunnskapssenteret (veksler med Brynjar
Fure)



Observatør: Kristin Svanqvist, seksjonssjef, Statens legemiddelverk



Observatør: Eva Godske Friberg, seksjonssjef, Statens strålevern (fra november 2014)



RHF-koordinatorene fra de regionale helseforetak kan møte som observatører

Leder for Bestillerforum RHF er den fagdirektør som fungerer som leder i
fagdirektørgruppen.
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Sekretariatet for nasjonalt system er sekretariat for Bestillerforum RHF med følgende
sammensetning: Øyvind Melien (sekretariatsleder), Helene Örthagen, Ellen Nilsen og Jorunn
Austad (til juni 2014).

Saksbehandlingen
Møter i 2014

Bestillerforum RHF har hatt ti møter i 2014:
17. februar kl. 13:30-16:00, Radisson Blu, Oslo Airport Hotel, Gardermoen
17. mars kl. 15:30-17:30, Radisson Blu, Oslo Airport Hotel, Gardermoen
28. april kl. 15:00-17:30, Radisson Blu, Oslo Airport Hotel, Gardermoen
19. mai kl. 15:15-16:30, Radisson Blu, Oslo Airport Hotel, Gardermoen
16. juni kl. 15:15-17:15, Radisson Blu, Oslo Airport Hotel, Gardermoen
25. august 15:45-17:45, Radisson Blu, Oslo Airport Hotel, Gardermoen
29. september kl. 16:10-17:45, Radisson Blu, Oslo Airport Hotel, Gardermoen
20. oktober kl. 16:00-17:45, Radisson Blu, Oslo Airport Hotel, Gardermoen
17. november kl. 16:00-17:30, Radisson Blu, Oslo Airport Hotel, Gardermoen
15. desember kl. 16:00-17:30, Radisson Blu, Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Totalt er det behandlet 109 saker. Følgende saker ble behandlet:



Forslag om nasjonale metodevurderinger: 41 saker
Andre saker (prinsipper, referatsaker, eventuelt m.m): 68 saker

Beslutninger om innkomne forslag

Bestillerforum RHF gjennomgår og drøfter forslag til nasjonale metodevurderinger. I tillegg
til forslaget lages en egnethetsvurdering av henholdsvis Statens legemiddelverk og
Kunnskapssenteret med innspill fra Statens strålevern ved saker som involverer medisinsk
stråling. RHF-koordinatorutvalget bistår med innspill ved innbyrdes prioritering av
forslagene. Bestillerforum RHF prioriterer mellom ulike forslag og beslutter hvilke forslag
som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.
Etter beslutning i Bestillerforum RHF gis oppdrag til enten Statens legemiddelverk eller
Kunnskapssenteret.

Bestillerforum RHF gjennomgår rapportene etter utført metodevurdering og tar stilling til
om disse er klare til å sendes til beslutning. Deretter publiseres rapportene på hjemmesiden
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til nasjonalt system og sekretariatet for Bestillerforum RHF oversender sakene til de
regionale helseforetak for beslutning.

Statistikk over mottatte forslag
Hvem sender inn forslag om metodevurderinger

Alle kan komme med forslag på nye metoder de ønsker skal vurderes på nasjonalt nivå.
Spesialisthelsetjenesten, pasientorganisasjoner, produsenter/leverandører av metoder og
myndigheter er alle eksempler på aktører som har meldt inn forslag i det nasjonale
systemet.
Figur 1 viser at de viktigste forslagsstillerne er fra myndighetene (35 %) ved Statens
legemiddelverk, Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet, spesialisthelsetjenesten (29 %),
samt produsentene/leverandørene (29 %).
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Figur 1. Fordeling av innkomne forslag i forhold til forslagsstiller

Legemidler og metoder som ikke er legemidler

I løpet av 2014 ble det meldt inn 41 forslag; hvorav 32 var på legemidler og ni på metoder
som ikke er legemidler. Hovedtyngden av forslagene var innen kreftområdet (26 forslag).
Videre kom det fem forslag på multippel sklerose (MS).
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Figur 2. Prosentvis fordeling av innkomne forslag fordelt på legemidler og metoder som ikke
er legemidler
Hvordan håndteres forslagene videre fra Bestillerforum RHF

Bestillerforum RHF prioriterer mellom ulike forslag og beslutter hvilke forslag som skal gå til
nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Det ble gitt 21
oppdrag om hurtig metodevurdering, fire om fullstendig metodevurdering og 16 forslag ble
fulgt opp på andre måter (anmodning om mini-metodevurdering, blåreseptordningen). Noen
få forslag (tre) ble besluttet ikke håndtert videre på grunn av utilstrekkelig
dokumentasjonsgrunnlag (for få studier).
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Figur 3. Håndtering av forslagene meldt til Bestillerforum RHF
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Eksempler på saker drøftet i Bestillerforum RHF
Generell formulering vedrørende metoder under metodevurdering

Bestillerforum RHF drøftet spørsmålet om en generell formulering om bruk av en metode
under vurdering. Det var enighet i Bestillerforum RHF om at det bør gis uttrykk for noen
prinsipper som bør følges i forhold til metoder under metodevurdering og at fagdirektørene
tar saken videre med ADene i RHFene.

Fageksperter i metodevurderinger

Bestillerforum RHF har bygget opp et bredt sammensatt fagekspertpanel innenfor en rekke
sentrale terapiområder. Panelet blir fortløpende utvidet i takt med behovet. Det er RHFene
som oppnevner ekspertene.
Bestillerforum RHF har videre sluttet seg til at Kunnskapssenteret og Statens legemiddelverk
fritt kan engasjere eksperter til metodevurderinger dersom det er behov utover de som er
tilgjengelig i de etablerte kjernegruppene for nasjonalt system. Det kan også engasjeres
eksperter på spesifikke områder som må skaffes utenfor spesialisthelsetjenesten.

RHF koordinatorene – mandat

RHF-koordinatorene sin rolle har vært diskutert på møte i Bestillerforum RHF. Mandat og
funksjonsbeskrivelse er foreløpig ikke sluttført.

Metodevarslingsfunksjonen

Kunnskapssenteret har orientert Bestillerforum RHF om etableringen av
metodevarslingsfunksjonen. Bestillerforum RHF ga uttrykk for tilfredshet med arbeidet for å
etablere metodevarslingsfunksjonen. Fagdirektørene ønsket at RHF-koordinatorene tar et
ansvar i forhold til filtrering og det faglige. Ble også besluttet at metodevarslingsfunksjonen
på legemiddelområdet i første omgang skal ha et fokus på kreftlegemidler. Dette skal
evalueres på et senere tidspunkt. Bestillerforum RHF ønsker også å få seg forelagt spesifikke
metodevarsler til møtene, og det bør være et utvalg av varsler som antas å kunne være
relevante for videre prosessering i systemet med tanke på metodevurdering.

Legemiddelinnkjøp og metodevurdering

Bestillerforum RHF har ved flere anledninger drøftet LIS sin rolle og koordineringen med
innkjøpsprosesser. Saken er fulgt opp av RHFene.
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Referanser
Årsrapport 2013. Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.
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