
 

Protokoll - foreløpig 
 
Deres ref.: 

 
Vår ref.: 
2014/182-73/012   
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 16.3.2015 
  

 
Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder 
Møtedato: 16. mars 2015 - kl. 16.30 
Møtested: Telefonmøte 

 
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 
Cathrine M. Lofthus adm. direktør, Helse Sør-Øst RHF 
Øistein Myhre Winje observatør fra de Regionale brukerutvalgene 
Karin Paulke stabsdirektør, Helse Nord RHF (sekretariat) 
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 
 
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 12-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 12-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 13-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye 

metoder, den 23. februar 2015 
Sak 14-2015 Avtale med Roche Norge AS og hvert av de regionale 

helseforetakene om kjøp av Perjeta, utkast 
Sak 15-2015 Referatsaker 

1. Brev fra Legemiddelindustrien til statsråd Bent Høie av 12. mars 
2015 ad. Forhandlinger om innføring av nye legemidler i 
spesialisthelsetjenesten - anmodning om møte 

Sak 16-2015 Eventuelt 
 
 
Beslutning: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Sak 13-2015  Godkjenning av protokoll fra møte i 

Beslutningsforum for nye metoder,  
 den 23. februar 2015 
 
Beslutning: 
 
Protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. februar 2015 
godkjennes.  
 
 
Sak 14-2015 Avtale med Roche Norge AS og hvert av de 

regionale helseforetakene om kjøp av Perjeta, utkast 
 
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 informasjonen om avtalen med Roche Norge 

AS og hvert av de regionale helseforetakene om kjøp av Perjeta til orientering. 
 
 

 



2. Beslutningsforum vil presisere at det i prinsippet er ønskelig med åpne avtaler. Av 
hensyn til pasientene og med bakgrunn i avtalens innhold, anser Beslutningsforum 
det riktig å prioritere dette legemiddelet. Beslutningsforum slutter seg på denne 
bakgrunn til utkast til avtale, slik den ble lagt frem av RHF-enes 
forhandlingsdelegasjon. 

 
3. Beslutningsforum for nye metoder vil gjennomføre en evaluering av 

forhandlingsstrukturen og vil se nærmere på gjennomføringen av fremtidige 
forhandlinger for å skape et godt rammeverk for slike avtaler. Beslutningsforum 
ønsker å sikre at vi har avtaler som gir våre pasienter et riktig tilbud og bidrar til 
god prioritering. 

 
4. Pertuzumab (Perjeta) kan innføres til behandling av brystkreft med spredning. 
 
 
Sak 15-2015 Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende sak: 
 
1. Brev fra Legemiddelindustrien til statsråd Bent Høie av 12. mars 2015 ad. 

Forhandlinger om innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten - 
anmodning om møte 

 
Beslutning: 
 
Framlagte sak tas til orientering. 
 
 
Sak 16-2015  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 16. mars 2015 
 
godkjent av Lars Vorland 
i etterkant av møtet i  
Beslutningsforum for nye metoder,  
den 16MAR2015 – kl. 17.30 
____________________  
Lars Vorland 
adm. direktør, Helse Nord RHF 
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