
Brukerstemmen i Nye metoder

Brukermedvirkning i Nye metoder 
26. september



Agenda
Kl. 10.00 – 10.05 Innledning v/ moderator Vidar Halsteinli
Kl. 10.05 – 10.15 Bakgrunn Nye metoder og prioritering 

v/ Geir Tollåli – fagdirektør i Helse Nord RHF og leder av Bestillerforum RHF
Kl. 10.15 - 10.45 Prosessen i Nye metoder og brukermedvirkning

v/ Karianne Mollan Tvedt, spesialrådgiver i Sekretariatet for Nye metoder
Kl. 10.45 – 10.55 Spørsmål
Kl. 10.55 - 11.15 Hvordan arbeider Statens legemiddelverk med 

brukermedvirkning?
v/ Anette Grøvan, seniorrådgiver i Statens legemiddelverk

Kl. 11.15 - 11.20 Spørsmål
Kl. 11.20 - 11.40 Hvordan arbeider Folkehelseinstituttet med brukermedvirkning? 

v/ Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet
Kl. 11.40 - 11.45 Spørsmål
Kl. 11.45 – 11.55 Innlegg fra FFO v/ Andreas Habberstad, prosjektleder brukermedvirkning
Kl. 11.55 – 12.05 Innlegg fra Kreftforeningen v/ Stine Høibakk-Nissen, spesialrådgiver og 

helseøkonom og Ida Kommandantvold, rådgiver og helseøkonom
Kl. 12.05 – 12.10 Innlegg fra LMI v/ Line Walen, seniorrådgiver
Kl. 12.15 – 12.45 Lunsj
Kl. 12.45 – 14.00 Diskusjon



Hovedpunkter i presentasjonen

• Hva er Nye metoder 
• Hvorfor Nye metoder
• Aktørene i systemet
• Hvordan arbeider Nye metoder, inklusive 

prosessflyt og hvor er det mulighet for 
brukermedvirkning



Hva er Nye metoder?

«Et nasjonalt system for innføring og 
utfasing av metoder i 

spesialisthelsetjenesten»



Definisjon og virkeområde
Metode
• Med begrepet metode forstås alle tiltak som benyttes for å forebygge, 

utrede, diagnostisere og behandle sykdom, tiltak for rehabilitering av 
pasienter og organisering av helsetjenester.

Eksempler på en metode er: legemiddel, medisinsk utstyr, medisinske og 
kirurgiske prosedyrer og diagnostiske tester.

Virkeområde
• Omfatter spesialisthelsetjenesten: alle offentlige eller offentlig finansierte 

sykehus- og sykehustjenester (herunder avtalespesialister). 



Hvorfor Nye metoder?

• Trygghet for at de metoder som innføres er vurdert 
med hensyn til effekt og sikkerhet, samt 
konsekvenser for pasientene, helsetjenesten og 
samfunnet

• Likeverdig tilgang til nye og innovative metoder 
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Prioritering

På sykehusene -
individnivå

Nye metoder -
gruppenivå



Hvilke kriterier prioriterer vi etter i Norge?

• Nyttekriteriet
• Ressurskriteriet
• Alvorlighetskriteriet
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Sentrale aktører

Møteforum:
Bestillerforum RHF 
Beslutningsforum for nye metoder
Referansegruppen



Brukermedvirkning
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Samvalg -
individnivå

Nye metoder -
gruppenivå



Sekretariatet for Nye metoder



Faser ved innføring av nye metoder



Hva er en «bruker» i Nye metoder?

«En bruker er en pasient, tidligere pasient eller 
pårørende og de som representerer disse»



Hvordan kommer en metode inn i Nye Metoder?



Hvordan kommer en metode inn i Nye Metoder?



Hvordan kommer en metode inn i Nye Metoder?
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Brukermedvirkning
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Informasjon

Nettsiden

Nyhetsbrev
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Hva skjer med forslag og innspill?
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Medlemmer (beslutningstagere)

Andre representanter (for å belyse sakene)

Bestillerforum RHF



Metodevurdering

Metodevurderinger er et viktig ledd i vurderingsprosessen 
og er en del av grunnlaget for beslutninger ved innføring av 
nye metoder.

I en metodevurdering blir en metodes effekt, sikkerhet og 
kostnadseffektivitet systematisk vurdert og presentert. I 
tillegg kan andre forhold som organisasjonsmessige 
konsekvenser, juridiske og etiske spørsmål bli belyst.



Sykehusinnkjøp HF

• Prisforhandlinger

• Anbud



Hva skjer når en metodevurdering 
er utarbeidet?

• Bestillerforum RHF 
gjennomgår rapporten

• Metodevurderingen sendes 
til de fire regionale 
helseforetakene 



Beslutningsforum for nye metoder

Medlemmer (beslutningstagere):

Bisittere:
• Statens legemiddelverk, de fire fagdirektørene, 

fagdirektørsekretariatet og helsedirektøren
• En observatør fra brukerutvalgene
• Sekretariat fra Helse Midt-Norge RHF



Noen erfaringer fra brukerrepresentant i
Beslutningsforum for nye metoder



Hva skjer etter en beslutning?

• Implementering

• Monitorering



Nye metoder
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