
 

Protokoll - foreløpig 
 
Deres ref.: 

 
Vår ref.: 
2014/182-102/012   
 

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

Sted/dato: 
Oslo, 18.9.2015 
  

 
Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder 
Møtedato: 18. september 2015 – kl. 9.45 
Møtested: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo - møterom 115 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør, Helse Nord RHF 
Herlof Nilssen adm. direktør, Helse Vest RHF  
Stig Slørdahl 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) 
Geir Tollåli fagdirektør, Helse Nord RHF 
Baard-Christian Schem fagdirektør, Helse Vest RHF 
Henrik Sandbu ass. direktør for helsefag, forskning og utdanning, 

Helse Midt-Norge RHF  
- møtte for Kjell Åsmund Salvesen 

Anne May Knudsen rådgiver, Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver, Helse Nord RHF 
Kristin Svanquist Statens Legemiddelverk 
 
Forfall 
 
Navn:  
Bjørn Guldvog helsedirektør - observatør 
Kjell Åsmund Salvesen fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF 
Alice Beathe Andersgaard fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF 
Ingrid Dirdal seniorrådgiver, Helse Vest RHF 
 

  

 
 
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 34-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 34-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 35-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye 

metoder, den 15. juni 2015 
Sak 36-2015 Forhandlinger med Roche Norge AS om en avtale om kjøp av 

Kadcyla - mandat for Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd. 

Sak 37-2015 Referatsaker  
 1. Brev av 24. juni 2015 til HINAS avd. LIS ad. innføring av nye 

legemidler i spesialisthelsetjenesten - mandat til LIS 
(Legemiddelinnkjøpssamarbeid) 

 2. Brev av 6. juli 2015 til MSD Norge AS ad. tilgjengelighet av 
Keytruda (pembrolizumab) - innspill til Bestillerforum og 
Beslutningsforum fra MSD, tilbakemelding fra leder for 
Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 32-2015/1 
Referatsaker 

Sak 38-2015 Eventuelt 
A. Overføring av betalingsansvar fra Helsedirektoratet til de 

regionale helseforetakene 
B. Håndtering av kommende store kostnadsøkninger knyttet til nye 

kreftmedikamenter 
 
Beslutning: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Sak 35-2015  Godkjenning av protokoll fra møte i 

Beslutningsforum for nye metoder,  
 den 15. juni 2015 
 
Beslutning: 
 
Protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 15. juni 2015 godkjennes.  
 
 
  

 



Sak 36-2015 Forhandlinger med Roche Norge AS om en avtale 
om kjøp av Kadcyla - mandat for 
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) 

 Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd. 
 
Beslutning: 
 
1. Beslutningsforum for nye metoder godkjenner mandatet for forhandlinger med 

Roche Norge AS om en avtale om kjøp av Kadcyla. 
 
2. Beslutningsforum for nye metoder ber om at endelig mandat oversendes formelt til 

Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS). 
 
 
Sak 37-2015 Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 24. juni 2015 til HINAS avd. LIS ad. innføring av nye legemidler i 

spesialisthelsetjenesten - mandat til LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid) 
2. Brev av 6. juli 2015 til MSD Norge AS ad. tilgjengelighet av Keytruda 

(pembrolizumab) - innspill til Bestillerforum og Beslutningsforum fra MSD, 
tilbakemelding fra leder for Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 
32-2015/1 Referatsaker 

 
Beslutning: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Sak 38-2015  Eventuelt 
 
A. Overføring av betalingsansvar fra Helsedirektoratet til de regionale helseforetakene 
 
Lars Vorland, adm. direktør i Helse Nord RHF innledet kort med bakgrunn i brev fra 
Helsedirektoratet til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) av 28. mai 2015 ad. 
Finansieringsansvaret for Imbruvica (ibrutinib) overføres til de regionale 
helseforetakene.  
 
Det er ønskelig med et møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere 
hvordan Helsedirektoratet bør overføre betalingsansvaret for medikamenter til de 
regionale helseforetakene. 
 

 



Beslutning: 
 
1. Beslutningsforum for nye metoder tar informasjonen om overføring av 

betalingsansvar fra Helsedirektoratet til de regionale helseforetakene til orientering. 
 
2. Beslutningsforum for nye metoder ber adm. direktør Lars Vorland som leder av 

Beslutningsforumet å følge opp saken ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
B. Håndtering av kommende store kostnadsøkninger knyttet til nye kreftmedikamenter 
 
Baard Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF innledet med bakgrunn i notat av 
17. september 2015 som var ettersendt.   
 
I de nærmeste årene forventes det en kraftig økning av kostnader til nye 
kreftmedikamenter. Dette er legemidler som er effektive og med få bivirkninger i 
forhold til dagens behandling.  Den første store og kostnadskrevende 
legemiddelgruppen betegnes PD1-hemmere. Utfordringen nå er i hvilken grad disse 
medikamenter skal anvendes frem til Beslutningsforum har avgjort om, når og i hvilken 
grad de skal tas i bruk. Videre er det behov for dialog med eier om hvordan de 
langsiktige kostnadsøkningene skal møtes. 
 
Beslutning: 
 
1. Beslutningsforum for nye metoder ber RHF-ene i fellesskap om å ta opp med Helse- 

og omsorgsdepartementet hvordan den forventede meget kraftige økningen av 
kostnader til medikamenter skal møtes. 

 
2. Beslutningsforum for nye metoder godkjenner ikke bruken av PD1-hemmere for 

lungekreft på nåværende tidspunkt, siden det ikke foreligger verken 
markedsføringstillatelse for medikamentene, kliniske eller helseøkonomiske data 
som gir grunnlag for vurdering. 

 
 
Oslo, den 18. september 2015 
 
godkjent av Lars Vorland 
i etterkant av møtet i  
Beslutningsforum for nye metoder,  
den 18SEP2015 – kl. 15.35 
____________________  
Lars Vorland 
adm. direktør, Helse Nord RHF 
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