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Bakgrunn

• Varierende eller manglende praksis for vurdering av metoder ved innføring eller 
utfasing i spesialisthelsetjenesten

• Ulik praksis eller fravær av beslutningsprosesser
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Utfordringsbildet 

• Ingen rutinemessig praksis for forutgående vurdering av metoder 

før beslutning om evt. innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten

• Ulik praksis el. fravær av beslutningsprosesser

• Behov for systematiske prosesser for innføring av nye metoder og 

evt. utfasing



Mediaklipp

Kilde: VG, NRK, Tidens Krav. Dagens Medisin



Hovedmål 

• Etablere en mer enhetlig og kunnskapsbasert prosess for innføring av nye metoder 
i spesialisthelsetjenesten. Metodevurderinger er et viktig ledd i 
vurderingsprosessen og skal danne grunnlag  for beslutninger ved innføring av nye 
metoder

– Gi pasienter og helsepersonell trygghet for at metodene som brukes er dokumentert 
virkningsfulle og sikre

– Systemet skal gi bedre forutsigbarhet i prosessene
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Kilde: Meld. St. 10 (2012 – 2013) 



Definisjon av metode

• Med begrepet metode forstås alle tiltak som benyttes for å forebygge, utrede, 
diagnostisere og behandle sykdom, tiltak for rehabilitering av pasienter og 
organisering av helsetjenester 

• Eksempler på metoder er legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og 
kirurgiske prosedyrer og diagnostiske tester 
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Kilde: Systembeskrivelse – Nasjonalt system for 
innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, 2013 



Betydning av nye metoder for helsetjenestene

Nye metoder kan bety viktige 
fremskritt innen
• Forebygging

• Diagnostikk

• Behandling

• Rehabilitering

og samtidig reise utfordrende 
problemstillinger om
• Prioritering

• Ressursbruk og bærekraftighet
Foto: HeartWare



Eksempler på metoder som ikke er legemidler
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Metode-
vurdering

Nyttig

Helsetjenestetilbud

Entusiasme

Press

Ikke nyttig

Entusiasme

Fra: Andrew Stevens NHSC, UK

Overbevisning

Overbevisning

Nytt tiltak

Press



Hva er en metodevurdering?

• En kunnskapsoppsummering
– Oppsummert informasjon om blant annet sikkerhet og 

effekt for en metode etter systematiske søk i ulike kilder. 

– Vurdering av konsekvenser for pasienter, helsetjenesten og 
samfunnet. 

• Metoden og problemstillingen avgjør hvilket 
kunnskapsgrunnlag som er nødvendig, og dermed 
hvilken type metodevurdering som er 
hensiktsmessig.



Ny metode i bruk i 

spesialisthelsetjenesten? 

Lokale 

metodevurderinger

Nasjonale

metodevurderinger

Fullstendig 

metodevurdering 
Kunnskapssenteret

Hurtig 

metodevurdering
Legemiddelverket

Kunnskapssenteret

Mini-

metodevurdering
Helseforetakene

Forslag / Metodevarsling  

Lokale og nasjonale prosesser



Metodevurderinger

• Utføres lokalt i helseforetakene i avgrenset format
• Medisinsk utstyr, prosedyrer, organisering av helsetjenester 
• Utføres av fagekspertisen ved hjelp av støttefunksjoner

Mini-
metodevurdering

• Nasjonal vurdering av en metode for én indikasjon

• Vurdering av legemidler utføres av Statens legemiddelverk
• Vurdering av øvrige metoder utføres av Kunnskapssenteret

Hurtig 
metodevurdering

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

• Utføres av Kunnskapssenteret

Fullstendig 
metodevurdering 



Hvilke metoder er aktuelle for mini-
metodevurdering?

Mini-metodevurdering benyttes for

– Medisinsk utstyr

– Prosedyrerelatert diagnostikk, 
behandling og rehabilitering

– Organisatoriske tiltak

Skal ikke benyttes for legemidler

Forskjellige metoder:
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Mini-metodevurdering

Belyse    
konsekvenser:

- Organisasjon 
- Etikk
- Økonomi

- Kliniske effekter
- Sikkerhet

Vurdere 
forsknings-
dokumentasjon:

Ny metode
Klinisk 
praksis

Hva er mini-metodevurdering?

- Mini-metodevurdering utføres lokalt og tar ~ 5-15 dagsverk
- Vurderingene legges til grunn for beslutninger i det enkelte helseforetak



www.minimetodevurdering.no
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Metodevurderinger på nasjonalt nivå

- Screening

- Høyspesialisert helsehjelp som bør etableres nasjonalt 

- Legemidler

- Ved ønske om samfunnsøkonomisk eller helseøkonomisk 
evaluering



Beslutningsprosessen 

• Lokalt: Når mini-metodevurderinger er gjennomført vil 
beslutningene fattes i eksisterende beslutningsstrukturer i 
helseforetakene.

• Nasjonalt:  Når metodevurderinger er gjennomført vil 
beslutninger fattes i eksisterende beslutningsstrukturer i de 
regionale helseforetakene:

Ferdige nasjonale 
metodevurdering er 
beslutningsgrunnlag

for RHFene

Interregionale 
fagdirektørmøte gir 

anbefaling til de 
administrerende 
direktørene (AD)

Beslutning om innføring 
av nye metoder fattes 

ved konsensus i 
Beslutningsforum  (de 

fire ADene) 

Beslutningene 
koordineres med 

Helsedirektoratets 
arbeid med å ta nye 

metoder inn i nasjonale 
faglige retningslinjer



Prioriteringsverktøy?

Å prioritere er å velge noe fremfor noe annet,
i riktig rekkefølge

Det å velge betyr at en må ta beslutninger 
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Beslutningsforum for nye metoder har 
myndighet til å ta beslutninger om hvilke 

metoder som 
skal tilbys til pasientene av det offentlige 

på nasjonalt nivå i spesialisthelsetjenesten

Før en metodevurdering er ferdig og blir 
sendt til Beslutningsforum er det en godt 

planlagt prioriteringsprosess. 
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Beslutningsforum  for nye metoder 

fatter beslutninger

- basert på metodevurderingene de får tilsendt fra Bestillerforum RHF

I tillegg legger Beslutningsforum Lov om pasient- og brukerrettigheter 
og Prioriteringsforskriften til grunn ved innføring av nye metoder og 

prioriterer med hensyn til blant annet: 

• Alvorlighet
• Effekt av tiltaket
• Kostnadseffektivitet
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• Diagnose nøytralitet
• Aldersnøytralitet
• Nøytralitet i forhold til 
pasientgruppens størrelse



Suksesskriterier for systemet 

• Koordinering og samarbeid

• Transparens 
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www.nyemetoder.no

• Informasjon om metoder som er i 
Nasjonalt system for innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten
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Spørsmål?

• Hjemmeside:

– www.nyemetoder.no

• Mailadresse:

– Nyemetoder@helsedir.no
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Takk for oppmerksomheten!


