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SYSTEM FOR NYE METODER

Regionalt kompetansemiljø for metodevurderinger
29. mai 2019

Sabrina Johannessen 

Hva er regionalt kompetansemiljø for metodevurderinger?
Hvordan jobber kompetansemiljøet?

Hva er Nye metoder?
Hvem kan melde inn saker til metodevurdering?

Hvilken rolle har Bestillerforum?

Hvordan er Nye metoder forankret?

Hvordan henger systemet sammen med anbudsrunder?

Agenda

1. Regionalt kompetansemiljø for metodevurdering
• Hvilke oppgaver har vi? 
• Hvordan jobber vi?

2. Nye metoder – et nasjonalt system
• Bakgrunn
• Oppbygging av systemet
• Ulike metodevurderinger
• Bestillerforum og Beslutningsforum
• Mulighet til å bidra i systemet
• Eksempel

3. Mini-metodevurdering
• Hva er mini-metodevurdering og når brukes det?
• Fremgangsmåte
• Eksempler
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1. Regionalt kompetansemiljø for 
metodevurderinger

Oppdragsbrev fra Helse Vest

Helse Bergen, ved KKF, har fått i oppdrag å ta på seg oppgaven som 
regionalt kompetansemiljø for metodevurdering. RHF-ene skal bidra til 
at systemet blir implementert:

– Bidra til nasjonale metodevurderinger
– Ta i bruk mini-metodevurderinger

• Bidra til å vurdere og prioritere forslag til nasjonale 
metodevurderinger

• Rekruttering av fageksperter 
• Delta som Helse Vest-representant i

– Referansegruppen for Nye metoder
– Bestillerforum RHF (observatør)

• Rådgivning og støtte til praktisk gjennomføring av MMV i 
helseforetakene

• Gjøre tilbudet kjent og tilgjengelig
• Ha en samlet oversikt over påbegynte og gjennomførte mini-

metodevurderinger 

Våre oppgaver
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Ressurser

• Omtrent ett årsverk til sammen
• 2-3 rådgivere
• Nå: 1 rådgiver i omtrent 50 % stilling

• Ansettelsesprosess: 1-2 rådgiver med medisinsk bakgrunn

2. Nye metoder – et nasjonalt system

Nye metoder – et prioriteringsverktøy

• Prioritering kom på den politiske agendaen på 1980 – tallet
• Økende misforhold mellom hva som var medisinsk teknisk mulig og 

ressurser til rådighet

1987 NOU - Nasjonale retningslinjer for prioriteringer i helsetjenesten 
1997 NOU - Prioritering på ny 
2014 NOU - Åpent og rettferdig 
2015 Rapport «På ramme alvor» (Magnussen et. al)
2015-2016 Meld. St. 34 Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering
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Bakgrunn og formål

• Varierende/manglende praksis for innføring av nye metoder
• Rask utvikling
• Styrke pasientsikkerheten 
• Likeverdig tilgang til nye metoder
• Bidra til at nye metoder som er ineffektive og/eller skadelige ikke skal 

tas i bruk
• Sikre best mulig beslutningsgrunnlag 

Nasjonal helse-
og omsorgsplan  

(2011-2015)

Stortingsmelding  
om kvalitet og  

pasientsikkerhet
2012

Oppstart  
Bestillerforum RHF  

2013 og  
Beslutningsforum  

2014

Legemiddel-
meldingen  

(2014 -2015)
Nyemetoder.no  

(2015)

Prioriterings-
meldingen  

(2015-2016)

Hvordan arbeider Nye metoder? 

• Tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og flere andre aktører
• Flere arenaer for dialog 
• Utarbeidelse av metodevurderinger
• Metodevarslingsfunksjon
• Tett samarbeid med Sykehusinnkjøp
• Samhandling for oppdatering av nasjonale faglige retningslinjer
• Utvikling og effektivisering av systemet
• Nytte – ressurs – alvorlighet 

Definisjon av «metode»

Tiltak og prosedyrer som benyttes for å
- Forebygge 
- Utrede og diagnostisere 
- Behandle 
- Rehabilitere
- Organisering av helsetjenester

Eksempler:
- Legemidler
- Medisinsk utstyr
- Diagnostiske tester og prosedyrer
- Kirurgiske prosedyrer
- Medisinske prosedyrer
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Retnings
-linjer

Metodevurdering (HTA)

Belyse    
konsekvenser

Økonomiske     
Sosiale 
Organisatoriske 
Juridiske
Etiske

Sikkerhet
Effekt

Vurdere 
dokumentasjon

Klinisk 
forskning

Klinisk 
praksis

Beslutning

Innføres 
ikke

«Metodevurdering»

Ny metode i bruk i 
spesialisthelsetjenesten? 

Lokale 
metodevurderinger

Nasjonale
metodevurderinger

Fullstendig 
metodevurdering 
Folkehelseinstituttet

Hurtig 
metodevurdering

Legemiddelverket
Folkehelseinstituttet

Mini-
metodevurdering

Helseforetakene

Forslag / metodevarsling  

Lokale og nasjonale prosesser

• Lokal vurdering som utføres i avgrenset format i
helseforetakene

• Medisinsk utstyr, prosedyrer, organisering av helsetjenester
• Utføres av fagekspertisen ved hjelp av støttefunksjonerMini-

metodevurdering

• Nasjonal vurdering av en metode for én indikasjon eller et  
bruksområde

• Vurdering av legemidler utføres av Statens legemiddelverk og  
vurdering av øvrige metoder utføres av Folkehelseinstituttet

Hurtig
metodevurdering

• Omfattende nasjonal vurdering av f.eks. et sett av  
behandlingstiltak innenfor et terapiområde

• Utføres av Folkehelseinstituttet

Fullstendig
metodevurdering

Mini-
metodevurdering
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A. Konkurranseutsetting
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet. Prisnotat 
lages av LIS.
B. Relativ effektvurdering
En forenklet metodevurdering med oppsummering av relativ effekt. Her vurderes 
om det er sammenliknbar effekt og sikkerhet mellom nytt og etablert legemiddel. 
Denne vurderingen kan være ressurskrevende.
C. Kostnad-nyttevurdering
En hurtig metodevurdering. Inkluderer alvorlighet, nytte og ressursbruk uttrykt i 
kostnad per kvalitetsjusterte leveår (kostnadseffektivitet) og budsjettberegning. 
D. Andre oppsummerende vurderinger
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader

Forenklede metodevurderinger

Bestillerforum RHF

- Prioriterer mellom forslag og metodevarsler, og 
beslutter hvilke som skal gå til nasjonal 
metodevurdering og hvilken type 

- Gir oppdrag om nasjonal metodevurdering
- Gjennomgår ferdigstilte rapporter

Beslutningsforum for nye metoder

- Fatter beslutning om hvilke metoder som kan 
innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten

- Prioriterer etter prioriteringskriteriene
- Unntaksordning

PROSESSKART FOR SYSTEMET NYE METODER 
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Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS), gjennomfører 
forhandlinger, anbudskonkurranser og prisavtaler på enkeltlegemidler.

Prisforhandlinger og anbud

Forhandlinger på nye legemidler når:
• Det er nødvendig med en lavere pris for å oppnå en 

akseptabel kostnad sett i forhold til helsegevinsten. 
• Innføring av et nytt legemiddel med akseptabel kostnad sett i 

forhold til helsegevinst får store budsjettkonsekvenser. 
• Et nytt legemiddel har en indikasjon som faller innenfor 

etablerte anbud.

Anbud
• Eksempel på områder som det i dag eksisterer anbud er 

hepatitt C, onkologi og veksthormon

Triclosan-belagte suturer for forebygging 
av postoperativ sårinfeksjon

Forslag Innspill
Behandling i 

Bestillerforum 
1

Behandling i 
Bestillerforum 

2

Behandling i 
Bestillerforum 

3

Sendes til 
beslutning

Forslag innsendt av firma, Ethicon, 
Johnson & Johnson MD, 21.06.2018

Triclosan-belagte suturer for forebygging 
av postoperativ sårinfeksjon

Forslag Innspill
Behandling i 

Bestillerforum 
1

Behandling i 
Bestillerforum 

2

Behandling i 
Bestillerforum 

3

Sendes til 
beslutning

Faglige innspill før saken tas opp i 
Bestillerforum (innspill fra Helse 
Stavanger)
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Triclosan-belagte suturer for forebygging 
av postoperativ sårinfeksjon

Forslag Innspill
Behandling i 

Bestillerforum 
1

Behandling i 
Bestillerforum 

2

Behandling i 
Bestillerforum 

3

Sendes til 
beslutning

Behandles 24.09.2018. Bestillerforum 
RHF ber Folkehelseinstituttet lage en 
kort oppsummering av EUnetHTA
rapport, samt kostnader for metoden.   

Triclosan-belagte suturer for forebygging 
av postoperativ sårinfeksjon

Forslag Innspill Behandling i 
Bestillerforum

Behandling i 
Bestillerforum 

2

Behandling i 
Bestillerforum 

3

Sendes til 
beslutning

Behandles 17.12.2018. Notat 
presenteres. FHI blir bedt om å 
oppdatere notatet. 

Triclosan-belagte suturer for forebygging 
av postoperativ sårinfeksjon

Forslag Innspill Behandling i 
Bestillerforum

Behandling i 
Bestillerforum 

2

Behandling i 
Bestillerforum 

3

Sendes til 
beslutning

Behandles 28.01.2019. Oppdatert 
notat presenteres. FHI har 
kontaktet Regionalt 
kompetansesenter for smittevern 
Helse Vest for en vurdering av 
saken. Videre har avd. for 
resistens- og 
infeksjonsforebygging ved FHI, 
Statens legemiddelverk, 
Miljødirektoratet og Statens 
Serum Institut i Danmark gitt 
innspill. 
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Triclosan-belagte suturer for forebygging 
av postoperativ sårinfeksjon

Forslag Innspill Behandling i 
Bestillerforum

Behandling i 
Bestillerforum 

2

Behandling i 
Bestillerforum 

3

Sendes til 
beslutning

Sendes til beslutning 
30.01.2019. 

OBS! Behandles i Bestillerforum 
29.04.2019. Bestillerforum RHF 
ber Folkehelseinstituttet komme 
med et tilleggsnotat i forhold til 
oppdaterte guidelines fra NICE.  

Forslag til nasjonale metodevurderinger
• Alle kan sende inn et forslag (kort skjema) på en metode som de 

mener kan være relevant for spesialisthelsetjenesten

Ved søknad om nasjonale tjenester/tilbud
• Krav om nasjonal metodevurdering ved bruk av ny metode 

Innspill til forslag om nasjonale metodevurderinger 
• Innspill fra klinikere og fagmiljø

Fageksperter
• Faglig bistand under utarbeidelse av nasjonale metodevurderinger

Tekst

Hjemmeside 

• Informasjon om 
metoder som er i 
systemet for Nye 
metoder finnes på 
www.nyemetoder.no, 
både på enkeltnivå og 
totaloversikter

• Hver metode som går 
gjennom systemet 
har en egen 
metodeside
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Nyhetsbrev

• Beslutninger fra Beslutningsforum for nye metoder
• Beslutninger fra Bestillerforum RHF
• Innkomne forslag med innspillfrist

3. Mini-metodevurdering
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- Forenklet metodevurdering
- Et beslutningsstøtteverktøy
- Redskap for å skape felles forståelse for ny metode for fagpersonell og 

beslutningstakere
- Nye metoder skal i utgangspunktet ikke innføres uten 

metodevurderinger
- Når det foreligger klinisk relevant usikkerhet eller faglig uenighet 

vedrørende effekt eller sikkerhet ved en ny metode

Mini-metodevurderinger

Mini-metodevurdering er ikke nødvendig
• Metoden er etablert og velkjent
• Man trenger kun vurdering av spm. vedr. økonomi og organisasjon

Mini-metodevurdering er ikke egnet metode
• Åpenbart manglende kunnskapsgrunnlag

Problemstillingen løftes til nasjonalt nivå 
• Metode som involverer legemidler
• Nasjonale screeningprogrammer
• Metode som krever omfattende helseøkonomiske analyser
• Potensielt store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten
• Metode som søkes inkludert i nasjonale tjenester/tilbud

Når skal mini-metodevurdering tas i bruk?

Veiledende kriterier for medisinsk utstyr i Nye metoder



03.06.2019

12

Kriterier for metodevurdering på nasjonal nivå: 

Mini-metodevurderingsskjema

1. Fylles ut av forslagsstiller, fagpersoner med relevant klinisk 
kompetanse
– Litteraturgjennomgang, vurdering av effekt, sikkerhet, 

kostnader og organisatoriske konsekvenser ved innføring
2. Kvalitetssikring ved fagfellevurdering
3. Samlet vurdering- innstilling til beslutning
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Prosessen i Helse Vest

Oppstartsmøte

• Informasjon og gjennomgang av systemet og verktøyet
• Egner metoden seg for mini-metodevurdering?
• Registrere vurderingen som «påbegynt» i databasen

Gjennomføring

• Sette forslagsstiller i kontakt med bibliotekar
• Forslagsstiller gjennomgår og vurderer relevante treff
• Forslagsstiller og controller gjør de økonomiske beregningene

Fagfellevurdering 
og publisering

• Kompetansemiljøet finner fagfelle ved et annet foretak
• Publisering i Den nasjonale databasen (del 1)

Beslutning

•Del 3 fylles ut av den som forbereder saken for beslutning
a) Saker som er relevant for kun én klinikk kan besluttes i gjeldende klinikk/avdeling
b) Saker som er relevant for flere klinikker kan besluttes i sykehusets ledermøte, 
eventuelt av aktuelle nivå 2-ledere

Innføring

•Opplæring
•Innkjøp

Støttefunksjoner

Regionalt kompetansemiljø for metodevurderinger
– Veiledning, informasjon og opplæring
– Støtte til til praktisk gjennomføring av mini-metodevurderinger
– Formidle kontakt med bibliotekar og controller, finne fagfelle
– Publisering i den nasjonale databasen, ha samlet oversikt over påbegynte og 

gjennomførte mini-metodevurderinger

Bibliotekarer
– Bistår med litteratursøk og dokumentering av søk

Controllere
– Gjennomfører økonomiske vurderinger

Ledere
– Sørge for at systemet tas i bruk når det er relevant
– Avsette tid til gjennomføring for mini-metodevurdering
– Bidra til beslutninger 
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Antall mini-metodevurdering per år i 
Helse Vest
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HUS vs. OUS

5

34

2

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Påbegynt

Ferdigstilt

Status pr. 19.02.19

Haukeland

OUS

Tittel Metode Konklusjon
Bruk av SpotOn
temperaturmåling perioperativt

Medisinsk utstyr: non-invasiv
temperaturmåling av 
kjernetemperatur gjennom hele 
det kirurgiske pasientforløpet

Metoden bør innføres i 
foretaket

Men…

Posthemorragisk
hydrocephalus - behandling av 
nyfødte

Kirurgisk/medisinsk prosedyre: 
gjennomskyll av hjernens 
ventrikkelsystem

Metoden bør innføres som 
en del av den kliniske 
rutinen i sykehuset

Bruk av virtuell mørketerapi 
ved bipolar lidelse

Behandlingsmetode: Virtuell 
mørketerapi (blokkering av blått 
lys)/mørketerapi (mørkt rom)

Metoden bør innføres som 
en del av den kliniske 
rutinen i sykehuset

Magnetisk teknologi (Magseed) 
for merking av ikke-palpable
lesjoner ved brystkreft 

Diagnostisk metode/medisinsk 
utstyr: I stedet for å merke den 
ikke-palpable lesjonen/svulsten 
med en metallstreng, legges det 
inn et metallkorn.

Metoden bør innføres som 
en del av den kliniske 
rutinen i sykehuset

Laktatmåling i fostervann Diagnostisk metode: måling av 
melkesyrenivå i fostervann

Metoden betraktes som 
ikke-etablert, og bør kun 
tilbys innenfor rammen av 
en studie

Kontakt oss:

E-post: metodevurdering@helse-vest.no
sabrina.johannessen@helse-bergen.no

Nettside: helse-vest.no, intranettsider 
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