
 

Møteinnkalling Interregionalt fagdirektørmøte 10 mai 2021 

 
Tid: 10 mai 2021 kl 1530-1730 

Sted: Teams 

Møtedeltagere: 

Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF (møteleder) 

Bjørn Gustafsson, fagdirektør Helse Midt-Norge RHF (leder av 

Bestillerforum) 

Lars Eikvar fungerende fagdirektør Helse Sør-Øst RHF 

Baard-Christian Schem, fagdirektør Helse Vest RHF 

Gunn Fredriksen, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF 
(sekretariat Nye Metoder), valgfri deltakelse. 

 

 

Tilstøtende 

møter: 

Gjertrud Jacobsen 

Øyvind Juell 

Iselin Dahlen Syvertsen (Sak 113,114,115 og 118) 

Anne-Marthe Ringerud (Sak 113,114,115 og 118) 

Asbjørn Mack (Sak 113,114,115 og 118) 
 
 
 

 

Sekretær: Randi Spørck, Helse Nord RHF, tlf 418 51 615 

Møtetelefon: Ved oppkobling via Teams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Interregionalt fagdirektørmøte 10 mai 
Saksliste interregionale fagdirektører 

Godkjenning av saksliste og agenda for dagen 

Godkjenning av referat fra 22. 

Saker til eventuelt 

Sak 112-21 Prosess nasjonale kompetansetjenester 

Sak 113- 21 ID2019_117_Ravulizumab (Ultomiris ®) til behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven §§ 14 og 23,1. Saksdokumentenes opplysninger 
om pris er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 

Sak 114-21 Konseptgodkjenning_Beslutningsforum - Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. 

Off.loven §§ 14 og 23,1. Saksdokumentenes opplysninger om pris er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 jf. 

fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 

Sak 115-21 Felles uttalelse om utfordringer på legemiddelområdet 

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven §§ 14 og 23,1 

Sak 116-21 Utredning av MKA funksjonen ambulanseflytjeneste 

Sak 117-21 Retningslinjer for avvik til helseforetak og Sykehusinnkjøp 

Sak 118-21 Oppfølging av betinget innføring 

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven §§ 14 og 23,1 

Eventuelt 



Referat Interregionalt fagdirektørmøte 10 mai 
Saksliste interregionale fagdirektører 

Godkjenning av saksliste og agenda for dagen 

Godkjenning av referat fra 22. april 

Referatet ble godkjent uten anmerkninger. 

Saker til eventuelt 

Sak 113- 21 ID2019_117_Ravulizumab (Ultomiris ®) til behandling av atypisk hemolytisk uremisk 
syndrom 

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven §§ 14 og 23,1. Saksdokumentenes opplysninger 
om pris er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 

Beslutning 

Det interregionale fagdirektørmøtte behandlet saken. Det foreligger ikke dokumentasjon fra firma, og 
prisen er for høy. 

1. Ravulizumab (Ultomiris®) innføres ikke til behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri 

(PNH). 

 
2. Ravulizumab (Ultomiris®) innføres ikke til behandling av atypisk hemolytisk uremisk. 

 
Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektøren ber om at 
beslutningen oversendes Nye metoder. 

Sak 114-21 Konseptgodkjenning_Beslutningsforum - Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. 
Off.loven §§ 14 og 23,1. Saksdokumentenes opplysninger om pris er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 
jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 

 
Oppsummering 
Det interregionale fagdirektørmøte drøftet saken, og gir sin tilslutning til at saksdokumenter og 
forslag til referat oversendes Beslutningsforum for Nye Metoder. 

 

- Beslutningsforum gir sin tilslutning til at Sykehusinnkjøp kan igangsette forhandlinger om en 
resultatbasert avtale for Zolgensma®, jf. rammeverk for alternative prisavtaler. 

- Beslutningsforum ber leverandøren redusere prisen på produktet vesentlig slik at det er mulig å 
oppfylle prioriteringskriteriene. Dette er en forutsetning for at arbeidet med alternativ avtale kan 
fortsette. 

- Forutsetningene i avtalen og ev. vilkår skal være forelagt den nasjonale faggruppen for spinal 
muskelatrofi før saken legges fram for ny vurdering i Beslutningsforum 

Sak 115-21 Felles uttalelse om utfordringer på legemiddelområdet 

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven §§ 14 og 23,1 

Oppsummering 

1. Det interregionale fagdirektørmøte drøftet saken. 
2. Det interregionale fagdirektørmøte støtter initiativet om felles uttalelse fra Nordisk 

Legemiddelforum og Benluxai-samarbeidet om utfordringene på legemiddelområdet. 



 

 

3. Det interregionale fagdirektørmøte ber Sykehusinnkjøp håndtere ev. mediehenvendelser som vil 

komme i forbindelse med publisering 1. juni 2021. 

4. Det interregionale fagdirektørmøte ber Sykehusinnkjøp forankre saken med eget styre, og 

gjennom dette videre sikre at Helse- og omsorgsdepartementet orienteres gjennom ordinær 

styringslinje. 

5. Det interregionale fagdirektørmøte ba om at saken oversendes Beslutningsforum for Nye metoder 

til orientering. 

 


