
   
 
Internasjonalt samarbeid innen prioritering og 
innføring av ny teknologi 
 

 

Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, 
Helsedirektoratet 

 



Helsesektorens utfordringer 
Gap mellom forventninger,  

muligheter og ressurser 
 

Ressurser 

Muligheter 

Forventninger 
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Hvordan møte utfordringene? 

• Folkehelsetiltak for å forebygge sykdom 

• Bedre kvaliteten – slutte å gjøre det som ikke virker 

– Utvikle gode kvalitetsindikatorer 

• Innovasjon 

– Finne nye løsninger 

• Behov for prioritering av hvordan vi bruker 
begrensede ressurser på en god måte 

– Og relevant virkemiddelbruk for å få det til 
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Etablering av nasjonalt system 

– Etablering av et nasjonalt system for innføring av 
nye metoder  
• Lansering 2013 

• Hovedmål er å etablere en mer enhetlig og kunnskapsbasert 
prosess for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten 

 

– Sentrale utfordringer 
• Sikre god forankring i spesialisthelsetjenesten; med deltagelse fra 

fagekspertise og brukere 

• Sikre effektive og transparente prosesser 
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Prioriteringssaker for rådet 

 

• Alternativer til kirurgi ved fedme 

• Innføring av HPV-vaksine  

• Depresjonsscreening av kvinner ved svangerskap 
og barsel 

• Ultralyd tidlig i svangerskapet 

• Implanterbar hjertepumpe ved hjertesvikt  

• Helsetjenester til flyktninger 
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Ny prioriteringsutredning i Norge   

Seminar Nye metoder 1. februar 2016 

«Flest mulig gode leveår for alle, 
rettferdig fordelt» 

Tre nye kriterier er foreslått: 
• Helsegevinst 
• Ressursbruk  
• Helsetap  

Regjeringen nedsatte  en arbeidsgruppe i juni 2015: 
Vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes 
i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten.  



Initiativ fra de nordiske helsedirektørene 

Nordisk sosial- og helsedirektørmøte mars 
2013: 
• Drøftet mulighetene for en nordisk tilnærming til 

samarbeid innenfor prioriteringsfeltet 

• Flere aktuelle saker i forkant, særlig knyttet til evt. innføring 
av nye teknologier og legemidler 

• Nordisk arbeidsgruppe nedsatt for å kartlegg mulighetene 
for samarbeid 

 

Rapport ferdigstilt november 2013  
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Bakgrunn  

– Vinteren 2013 – diskusjon i Norge omkring bruk av nye og 
kostbare legemidler 
• Abirateron (Zytiga) (prostatakreft) 

• Ipilimumab (føflekkreft) 

– Informasjon som man savnet i diskusjonen 
• Informasjon om beslutningssystemer i andre land 

• Informasjon om faktisk bruk i andre land 

• Informasjon om priser i andre land (hemmelige prisavtaler) 

• Informasjon om utgiftsdeling i andre land (nasjonalt, lokalt, pasient) 

• Effekt i klinisk bruk (ønske om å skaffe ytterligere informasjon gjennom kliniske 
studier) 

• Andre lands vurdering av hva som er et rimelig forhold mellom kostnader og 
effekt 

 

 

 
 
 
 

 



Verdisettet i Norden 
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Menneskeverdighets-
prinsippet 

Behovs- og 
solidaritetsprinsippet 

Fravær av skader  
Garantere tilgang til 

egnet behandling 
som er fordelaktig 

for individ og 
samfunn  

 
Nytte 

 

Rettferdige helse- og 
omsorgstjenester 



Mulighetsområde for samarbeid  
Aktivt 
samarbeid – 
prosjekt, 
arbeids-
grupper etc.  

Faste 
møteplasser/ 
nettverk/ 
fora 

Nettsted for 
utveksling av 
informasjon 

Avtaler om 
utveksling av 
informasjon 

Utveksling av 
informa-sjon 
på 
forespørsel 

Oppdage/ 
fange opp 
ny metode/ 
nytt lege-
middel 

Innhente 
informasjon 
om metode/ 
legemiddel 

Utarbeide 
informasjons
grunnlag 
(beslutningsg
runnlag) 

Vurdere 
beslutnings-
grunnlag 

Fatte 
beslutning 

(Eventuelt) 
Implemen-
tere 
beslutning 

(Eventuelt) 
Undersøke/ 
kartlegge 
bruk 

(Eventuelt) 
Revurdere 
beslutning/ 
bruk 

Beslutningsprosessen 

G
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a
m
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Nordisk samarbeid i dag 

Aktivt 
samarbeid – 
prosjekt, 
arbeids-
grupper etc.  

Faste 
møteplasser/ 
nettverk/ 
fora 

Nettsted for 
utveksling av 
informasjon 

Avtaler om 
utveksling av 
informasjon 

Utveksling av 
informa-sjon 
på 
forespørsel 

Oppdage/ 
fange opp 
ny metode/ 
nytt lege-
middel 

Innhente 
informasjon 
om metode/ 
legemiddel 

Utarbeide 
informasjons
grunnlag 
(beslutningsg
runnlag) 

Vurdere 
beslutnings-
grunnlag 

Fatte 
beslutning 

(Eventuelt) 
Implemen-
tere 
beslutning 

(Eventuelt) 
Undersøke/ 
kartlegge 
bruk 

(Eventuelt) 
Revurdere 
beslutning/ 
bruk 

Beslutningsprosessen 

G
ra

d
 a

v
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a
m

a
rb

ei
d

 

1 

Mulighetsområde (illustrasjon) 

2 

3 
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Mulighetsområde for framtidig samarbeid 

Aktivt 
samarbeid – 
prosjekt, 
arbeids-
grupper etc.  

Faste 
møteplasser/
nettverk/ 
fora 

Nettsted for 
utveksling av 
informasjon 

Avtaler om 
utveksling av 
informasjon 

Utveksling av 
informa-sjon 
på 
forespørsel 

Oppdage/ 
fange opp 
ny metode/ 
nytt lege-
middel 

Innhente 
informasjon 
om metode/ 
legemiddel 

Utarbeide 
informasjons
grunnlag 
(beslutningsg
runnlag) 

Vurdere 
beslutnings-
grunnlag 

Fatte 
beslutning 

(Eventuelt) 
Implemen-
tere 
beslutning 

(Eventuelt) 
Undersøke/ 
kartlegge 
bruk 

(Eventuelt) 
Revurdere 
beslutning/ 
bruk 

Beslutningsprosessen 

G
ra

d
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v
 s

a
m

a
rb

ei
d
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Mulighetsområde (illustrasjon) 

2 

3 

4 

5 

7 
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Oversikt over forslagene: 
    

 

 
 
 
 

 

Forslag Aktuelt for 
videre 
vurdering? 

Ansvar 

1. Etablere et kontaktpunkt for informasjonsdeling (myndighetsnivå)  Igangsettes Norge 

2. Utrede og vurdere å styrke det nordiske samarbeidet innenfor 
metodevarsling (horizon scanning) 

3. Understøtte det nordiske samarbeidet om kliniske studier 
 

4. Vurdere å utvikle det nordiske samarbeidet om HTA ved 
revurderinger av legemidler og teknologi  

5. Understøtte økt erfaringsutveksling mellom innkjøpsorganisasjonene 
i Norden 

6. Etablere et mer systematisk samarbeid om implementering 

7. Etablere midlertidige og saksspesifikke samarbeid ut fra behov Igangsettes Vurderes 

Etablering av en sekretariatsfunksjon Igangsettes Norge 
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Øvrige initiativ og utredning  
• Rapporten «Det framtida nordiska hãlsosamarbetet» av 

Bo Kõnberg 

• Oppdrag fra Nordisk ministerråd august 2013 

• forsterkning av de nordiske samarbeidet innenfor 
helse- og omsorgssektoren.  

• Uttrykk for et høyt ambisjonsnivå for det nordiske samarbeidet innenfor 
helse- og omsorgssektoren 

• Könberg lanserte i alt 14 forslag til økt samarbeid på tvers 
av Norden 

• Understøtter forslag om informasjonsdeling,  samarbeid 
om kliniske studier og erfaringsutveksling mellom 
innkjøpsorganisasjon for legemidler.  

 

 



Nordisk kontaktpunkt for prioritering etablert 

Nordisk sosial- og helsedirektørmøte 

• Rapport og anbefalinger drøftet 

 

Kontaktpunkt for informasjonsdeling på 
myndighetsnivå  etablert i september 2015 
 

Formål: Sikre bedre grunnlag for beslutninger 
gjennom økt informasjon om status og 
vurderinger i aktuelle prioriteringsspørsmål i de 
nordiske land 
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Formål med nordisk kontaktpunkt for prioritering  

 
 • Informasjonsdeling på myndighetsnivå 

• Legemidler og teknologi,  men også andre 
prioriteringsrelevante tema 

• Gjennom kontaktpunktet kan de nordiske land løfte 
inn temaer som har interesse for et eller flere land.  

• Websiden skal være et verktøy for å gi enkle 
oversikter og tilrettelegge for gjensidig 
informasjonsutveksling.  
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Saksforberedelser til neste års sosial- og 
helsedirektørmøte  

Følgende tema skal fremmes som drøftingssaker på 
neste års Nordiske sosial- og helsedirektørmøte:  

 

• Egenbetaling der kostnadene er høye  

 

• Persontilpasset medisin 
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Technical review fra WHO Europa 
Access to 

new medicines 

in Europe: 

technical review of 

policy initiatives and 

opportunities for 

collaboration and research 

 
Beskrivelse av utfordringer og 
modeller for introduksjon av 
legemidler i de europeiske 

land 
 

Publisert 26. mars 2015 

 
Fokus på 
• Bærekraftig tilgang til nye legemidler 
• Gjennomgang av policies og 

evidensbase i Europa 
 

 


