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Innspillskjema forslag/metodevarsler 
Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er 
foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF. Bruk dette skjema 
for å gi innspill til forslag/metodevarsler på metoder som har status «Forslag mottatt/åpent for 
innspill». 
 
Innsendte skjema vil bli publisert i sin helhet på nyemetoder.no. Dersom det er nødvendig 
informasjon for utfylling av skjemaet som ikke kan offentliggjøres ta kontakt med sekretariatet før 
innsending.  
 

NB! Leverandører/produsenter bruker spesielle skjemaer for innspill, se leverandører. 

Jeg er klar over at skjemaet vil bli publisert i sin helhet (kryss av):                    ☒ 

Hvilken metode 
Metodens ID nummer*: ILM 017 2016 

Metodens tittel: Ny Behandlingsform for Autoimmune 
Sykdommer 
 

*ID2016_XX 

Opplysninger om den som gir innspill 
Fornavn, Etternavn Tor Gunnar  Steen 

Eventuell organisasjon/arbeidsplass Privat 

Kontaktopplysninger (e-post og/eller 
telefon) 

torgs@hotmail.no 

 

Har du opplysninger om bruken av metoden i Norge i dag?                     Nei 

Hvis metoden er i bruk: 
Fra hvilket tidspunkt har det vært i bruk: 
Nevn eventuelt(le) sted(er) den er i bruk: 

 

Er du det kjent med behandlingsalternativer til metoden som bør løftes frem? 
I så fall beskriv kortfattet: 

 

Er metoden aktuell for den norske spesialisthelsetjenesten? 
I så fall beskriv kortfattet:  

 

https://nyemetoder.no/Sider/For-leverandører.aspx
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Øvrige kommentarer 
Som forslagsstiller ble jeg overrasket over hva metodevarselet er basert på og hva det inneholder.  
 
Den foreslåtte metoden har ingenting med D vitamin inntaket til mennesker som ikke har en autoimmun 
sykdom å gjøre. Derfor er det uforståelig for meg som forslagsstiller, når to av Hovedkildene til informasjon 
dreier seg om generelt D vitamin inntak i en frisk befolkning.  
 
Den foreslåtte metoden dreier seg om mennesker som absolutt ikke er friske og som ikke har et normalt 
utbytte av de D vitamin mengdene som friske mennesker klarer seg med. Det er jo hele poenget med metoden. 
De som har autoimmune sykdommer krever helt andre doser og blodnivåer for at D vitaminet skal få orden på 
immunforsvaret. 
 
Det som hadde hatt verdi var om metodevarselet hadde gått gjennom noen av de studiene/artiklene som 
foreligger på temaet D vitamin og immunsystemet. Men det har man ikke gjort. 
 
I forslaget sies det klart at det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon på metoden. Det er et slikt 
dokumentasjonsprosjekt forslaget ser som den første nødvendige aktiviteten og den eneste fornuftige måten å 
håndtere dette på. Reise til Dr. Coimbra i Brasil, gå gjennom journalene og snakke med et utvalg pasienter. 
Vurdere effekten av behandlingen og hvilke bivirkninger man må ta hensyn til. 
 
Sett opp mot de flotte effektene som pasientene rapporterer om, så er det en svært liten investering å ta turen 
til Brasil. Det vil også bringe metoden mye raskere i bruk enn å gjøre en fullstendig metodevurdering som i stor 
grad vel også er en skrivebordsøvelse som ikke vil finne stort om metoden uansett.  
 
Resultatet av en metodevurdering vil sannsynligvis bli at man vil anbefale å se på de faktiske pasientjournalene 
og snakke med pasientene for å finne ut om metoden gir de effektene som forslaget beskriver. Da sparer man 
både tid, penger og lidelser på å iverksete dokumentasjonsprosjektet umiddelbart, uten å gå om 
Metodevurderingen. 
 
Hvis vi med et lite dokumentasjonsprosjekt kan vise at metoden faktisk får kontroll på de autoimmune 
sykdommene, så snakker vi store økonomiske besparelser. 1 til 3 milliarder i måneden ved full bruk av metoden 
er vel heller lave anslag. I den sammenhengen er en tur til Brasil for å dokumentere metoden lommerusk og 
det er svært viktig å ikke tape tid.  
 
Det er nå 56 leger / legekontor som har tatt metoden i bruk, mot 45 da forslaget ble sendt 18. august. Og det 
kommer stadig flere til. Se denne linken: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en_US&mid=1fATZJUEhOsYYJdBY41h48FBkLaQ&ll=8.7701249658
82852%2C-101.31640656249999&z=3  
Det er: 37 i Brasil, 1 i Peru, 2 i Argentina, 1 i Romana, 1 i Serbia, 1 i Croatia, 2 i Portugal, 1 i Spania, 7 i Italia, 1 i 
Irland, 1 i Canada og 1 i USA. 
 
Tenk så flott det vil være for Bestillerforum å kunne fortelle at Norske myndigheter har dokumentert en 
metode som vil gi tilbake en tilnærmet normal hverdag til nesten alle de menneskene som sliter med 
autoimune sykdommer. Det blir vel litt hyggeligere enn når man må avvise dyre medisiner med usikker virkning 
til til dels kraftige protester fra de berørte. 
 
Med ønske om det eneste fornuftige resultatet etter behandling i Bestillerforum:  
Et lite Dokumentasjonsprosjekt i Brasil. 
 
Tor Gunnar Steen 
Forslagsstiller 
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