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Intensjonsavtale mellom de regionale helseforetakene og Legeforeningen om 

rekruttering og involvering av medisinske fageksperter fra fagmedisinske 

foreninger i prosesser i Nye metoder 
 

UTKAST: 19.9.2022 

 

De regionale helseforetakene legger til rette for involvering av fagpersoner på ulike stadier i 

prosessen fra et metodevarsel til beslutning i Nye metoder på ulike måter:  

 Alle kan melde inn forslag til metoder som bør vurderes i Nye metoder 
 Når et forlag til metodevurdering foreligger innhentes aktivt innspill i forkant av 

behandlingen i Bestillerforum ved hjelp av de regionale koordinatorene – dette er 
tilbakemeldinger som vektlegges når Bestillerforum vurderer håndteringen av sak. 

 Når en metodevurdering iverksettes oppnevnes fagpersoner i rollen som (medisinsk) 
fagekspert, for å bistå med faglige innspill i arbeidet med metodevurderingen. 

 Ferdige metodevurderinger publiseres, med mulighet for innspill før sakene behandles i 
Bestillerforum. 

 I arbeidet med saksfremlegget som bygger på metodevurderingene og prisnotat, evt. ved 
fornyet fremlegging av saken, vil fagdirektørene i RHF-ene kunne konsultere 
fageksperter som har bidratt i metodevurderingen eller andre fagpersoner for innspill. 

 Referansegruppene i systemet er arenaer for dialog på overordnet nivå. 
 

Denne intensjonsavtalen omhandler rekruttering og involvering av medisinske fageksperter fra 

Legeforeningens fagmedisinske foreninger til prosesser i Nye metoder, som spesifisert i 

følgende punkter:    

1. Fagekspertene involveres:   
a. før behandling av saken (metodevarsel og metodevurdering) i Bestillerforum: 

Innspill fra relevante fagmedisinske foreninger til metodevarsel og bestilling av 
metodevurdering 

b. etter at Bestillerforum har besluttet at det skal gjennomføres en 
metodevurdering: Medisinske fageksperter rekruttert fra relevante 
fagmedisinske foreninger bistår metodevurderingsarbeidet 

c. før behandling av saken i Beslutningsforum: Medisinske fageksperter, eventuelt 
relevante fagmedisinske foreninger, konsulteres ved behov for innspill utover 
metodevurderingenes beslutningsgrunnlag. 
 

2. Når det skal gjennomføres en metodevurdering melder utredningsinstansen 
(Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet eller Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet) inn behov for medisinske fageksperter til sekretariatet i Nye metoder.  

 
3. Nye metoder ved sekretariatet/RHF-koordinator sender forespørselen til 

Legeforeningen ved den/de relevante fagmedisinsk(e) foreningen(e) og ber om forslag 
til en eller flere medisinske fageksperter til det aktuelle arbeidet*. Frist for 
tilbakemelding ca. 1 uke. Det er en felles målsetting å rekruttere medisinske fageksperter 
fra de fagmedisinske foreningene i alle saker hvor det er behov for medisinsk og/eller 
klinisk kompetanse. 

 
4. Ledere i helseforetakene foreslår fageksperter fra egen virksomhet.  
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5. RHF-koordinator melder navn og kontaktinformasjon på forslag til medisinske 

fageksperter tilbake til Nye metoder. Den formelle oppnevningen gjøres innenfor 
systemet Nye metoder etter at utredningsinstansenes vurdering av habilitet foreligger. 

 
6. Utreder tar kontakt med de rekrutterte medisinske fageksperter om arbeidet.  

 
7. RHF-et skal sørge for at alle medisinske fageksperter gis samme vilkår for å utføre 

oppgaven.  

 
8. Det utvikles en rutine for samarbeidet mellom Nye metoder/De regionale 

helseforetakene og eksperter fra fagmedisinske foreninger i utredningsprosessene.    
 

9. Ordningen skal evalueres årlig, og senest ett år etter ikrafttredelse.  
 

Fotnote 
 
*I praksis: Sekretariatet i Nye metoder henvender seg til aktuell fagmedisinsk forening direkte, men kan 
kontakte Legeforeningens fagavdeling ved behov f.eks. der styreleder ikke svarer innen frist og det er 
behov for purring/påminnelse. Legeforeningens sekretariat oversender oppdatert kontaktinformasjon 
(epost-adresse styreledere) til Nye metoder ca. 2 x årlig.  
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