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Invitasjon til deltagelse i Nye metoder sine referansegrupper 

Nye metoder går fra høsten 2022 over til å ha to referansegrupper – en for legemidler og en for ikke-

legemidler. Ordningen med to referansegrupper evalueres etter to år.  

Dere inviteres med dette til å oppnevne et medlem og et varamedlem fra deres organisasjon og 

sende tilbake til nyemetoder@helse-sorost.no innen to uker. 

 

 

Mandat /formål – roller og oppgaver 

Referansegruppene skal være rådgivende organ for Nye metoder og et forum for diskusjoner og 

innspill på overordnet strategisk nivå. I første omgang skal gruppene gi råd til strategien for 

videreutvikling av Nye metoder som skal utarbeides fra høsten -22 og frem mot våren -23. Alle 

gruppenes medlemmer kan foreslå saker til drøfting i gruppene. Referansegruppenes oppgaver og 

rolle vil detaljeres ytterligere fremover, her vil også gruppene bli invitert til å gi innspill. 

Referansegruppene leverer en årlig oppsummering av sitt arbeid som tas inn i Nye metoder sin 

årsrapport. 

 

Organisering 

Referansegruppenes møter ledes av leder for Beslutningsforum eller leder av Bestillerforum og 

organiseres av sekretariatet for nye metoder. Gruppene har faste møter minimum 1-2 ganger i 

halvåret, i tillegg kan det vurderes å ha et felles møtepunkt for gruppene en gang per år. Ved behov 

innkalles gruppene til ytterligere møter. Møtene er i utgangspunktet digitale. 

 

Utnevning og sammensetning 

Referansegruppene består av representanter fra helsetjenesten, brukere, industri og 

arbeidstakerorganisasjoner. Referansegruppenes medlemmer oppnevnes av RHF-ene som eier Nye 

metoder. Sammensetning og kompetanse til deltagerne skal stå i forhold til formål og oppgaver, og 

RHF-ene vurderer behovet for kompetanse fortløpende. Medlemmer i referansegruppen oppnevnes 

av organisasjonene, med unntak av akademia hvor spesifikke personer inviteres inn.  

Medlemmene/varamedlemmene til Nye metoders referansegrupper oppnevnes for en 2-årsperiode 

og representerer følgende organisasjoner: 

  

Mottaker 

Adresse 

Poststed 
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Medlemmer i Nye metoder sin referansegruppe for legemidler: 

- Legemiddelindustriforeningen (LMI) m/ to representanter 

- Kreftforeningen 

- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 

- Den norske legeforening 

- Norges Farmaceutiske forening 

- Akademisk kompetanse vedrørende prioritering/helseøkonomi (navn kommer senere) 

 

- Observatører som har mulighet til å lytte til møtene i referansegruppen: Statens 

legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp HF, LIS, Helsedirektoratet og Statens 

helsetilsyn  

 

Medlemmer i Nye metoder sin referansegruppe for ikke-legemidler: 

- Melanor m/ to representanter 

- Kreftforeningen  

- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 

- Den norske legeforening  

- En annen fagforening 

- Akademisk kompetanse vedrørende prioritering/helseøkonomi (navn kommer senere) 

 

- Observatører som har mulighet til å lytte til møtene i referansegruppen: 

Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp HF, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn  

 

Referansegruppene kan bli utvidet på et senere tidspunkt. 

 

Med vennlig hilsen 

Ellen Nilsen 

Enhetsleder 

Tlf: 997 49 706 

 

 
Sekretariatet Nye metoder 

Tlf: 913 04 388 

E-post: nyemetoder@helse-sorost.no 
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