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Deres ref.: 

 
Vår ref.: 
2014/182-47/012   
 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/dato: 
Oslo, 15.12.2014 
  

 
Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder 
Møtedato: 15. desember 2014 – kl. 09.30 
Møtested: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo – møterom Frøya 2 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør, Helse Nord RHF 
Herlof Nilssen adm. direktør, Helse Vest RHF  
Daniel Haga kst. adm. direktør, Helse Midt-Norge RHF 
Peder Olsen adm. direktør, Helse Sør-Øst RHF 
Øistein Myhre Winje observatør fra de Regionale brukerutvalgene 
Karin Paulke stabsdirektør, Helse Nord RHF (sekretariat) 
Geir Tollåli fagdirektør, Helse Nord RHF 
Baard-Christian Schem fagdirektør, Helse Vest RHF 
Kjell Åsmund Salvesen fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF 
Alice Beathe Andersgaard fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF 
Anne May Knudsen rådgiver, Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver, Helse Nord RHF 
Ingrid Dirdal seniorrådgiver, Helse Vest RHF 
Kristin Svanquist Statens Legemiddelverk 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette møtet i Beslutningsforum for nye metoder. 
 
 

  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Sak 31-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 31-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 32-2014 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye 

metoder, den 17. november 2014 
Sak 33-2014 Aflibercept (Zaltrap) 
Sak 34-2014 S100B - Serummarkør 
Sak 35-2014 Metoder som er til metodevurdering i spesialisthelsetjenesten 
Sak 36-2014 Referatsaker 

1. Brev fra Roche Norge AS av 19. november 2014 ad. 
Brukerrepresentant i Beslutningsforum og brev fra leder av 
Beslutningsforum for nye metoder av 24. november 2014 med 
tilbakemelding ad. taushetsplikten 

2. E-post fra Marit Ølnes av 26. november 2014 ad. Om Janne 
Sak 37-2014 Eventuelt 

A. Pertuzumab (Perjeta) - informasjon 
 
Beslutning: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringene som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Sak 32-2014  Godkjenning av protokoll fra møte i 

Beslutningsforum for nye metoder,  
 den 17. november 2014 
 
Beslutning: 
 
Protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 17. november 2014 
godkjennes.  
 
 
Sak 33-2014 Aflibercept (Zaltrap) 
 
Beslutning: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang 
prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av 
beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. 
 
Aflibercept (Zaltrap) innføres ikke til andrelinjebehandling av metastatisk kolorektal 
kreft. 

 



Sak 34-2014 S100B - Serummarkør 
 
Beslutning: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang 
prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av 
beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. 
 
1. Beslutningsforum for nye metoder tar ikke stilling til bruk av denne metoden, siden 

dette er en metode som ikke har administrative, organisatoriske eller økonomiske 
konsekvenser for spesialisthelsetjenesten som gjør dette nødvendig. 

 
2. Bruk av serummarkøren S100B ved diagnostisering og behandling av lettere 

hodeskader må derfor vurderes i forbindelse med utarbeidelse eller revisjon av 
nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av hodeskader. 

 
 
Sak 35-2014 Metoder som er til metodevurdering i 

spesialisthelsetjenesten 
 
Beslutning: 
 
1. Et hovedformål med nasjonalt system for innføring av nye metoder er å 

gjennomføre metodevurderinger, før det fattes beslutning om innføring av metoden 
eller ikke. 

 
2. Beslutningsforum for nye metoder beslutter at 

• nye metoder som er under metodevurdering på nasjonalt nivå skal ikke tas i 
bruk i våre helseforetak eller i institusjoner som har avtale med RHF-ene, før 
metodevurderingen er ferdigstilt, og det er fattet beslutning om å innføre 
metoden. 

• for bruk av metoder til forskning og utprøvende behandling forholder en seg til 
annet regelverk, som regulerer klinisk forskning. 

• unntak fra denne praksis må avklares med de regionale fagdirektørene i 
fellesskap.  

 
 
  

 



Sak 36-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Roche Norge AS av 19. november 2014 ad. Brukerrepresentant i 

Beslutningsforum og brev fra leder av Beslutningsforum for nye metoder av 24. 
november 2014 med tilbakemelding ad. taushetsplikten 

2. E-post fra Marit Ølnes av 26. november 2014 ad. Om Janne 
 
Beslutning: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Sak 37-2014  Eventuelt 
 
A. Pertuzumab (Perjeta) - informasjon 
Baard-Christian Schem, leder av RHF-enes forhandlingsutvalg orienterte 
Beslutningsforum for nye metoder om status i forhandlinger. 
 
Beslutning: 
 
Informasjonen fra forhandlingsutvalget tas til orientering. 
 
 
Oslo, den 15. desember 2014 
 
godkjent av Lars Vorland 
i etterkant av møtet i  
Beslutningsforum for nye metoder,  
den 15DES2014 – kl. 12.05 
____________________  
Lars Vorland 
adm. direktør, Helse Nord RHF 
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