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Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert
behandlingstilbud for alvorlige sykdommer

Helsedirektoratet viser til vedtak i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering
helsetjenesten (NR) av 7. juni 2010. Av vedtaket fremgår at NR anbefaler at det
etableres en ny nasjonal ordning for alvorlig syke pasienter som ikke lenger har et
etablert behandlingsfilbud. Formålet med ordningen er et likeverdig tilbud til pasienter
uavhengig av utdanning, ressurser og bosted o så når det gjelder muligheten for å bli

Helsedirektoratet er bedt om å utrede hvordan den anbefalte ordningen kan
organiseres, og å drøfte dette med relevante nasjonale og internasjonale aktører.

Helsedirektoratet vil i det videre ta for seg de enkelte deler av NRs vedtak.

innledende bemerkninger
NRs forslag må sees i sammenheng med Helsedirektoratets forslag i IS-1741 "Nye og
kostnadskrevende metoder forslag til system for håndtering av ny teknologi i
helsetjenesten." Her foreslås blant annet at det skal etableres et nytt system der ny
teknologi (legemiddel/utstyr/prosess), som er dokumentert lOvende og tilstrekkelig
sikkert, etter gitte kriterier kan vurderes tatt inni retningslinjer/handlingsprogrammer
som et ordinært tilbud allment tilgjengelig for landets pasienter. Det er foreslått at dette
skaI kalles klinisk utprøvende behandling, og at det skal finansieres som vanlig
helsetjenesete med Ordinær DRG-sats ut fra diagnose. Det skal imidlertid være en
toppfinansiering av merkostnaden knyttet til anskaffelse av utstyret/legemidlet og/eller
prosesskostnadene. Det skal legges til grunn protokoller og forskningsbasert
oppfølgning, og det kan som en hovedregel være studier på fase 3 nivå, unntaksvis
fase 4 der det er utilstrekkelig grunnlag for kost/nytte vurdering. Et slikt nasjonalt
system skal bidra til at ny teknologi kan komme norske pasienter til gode så tidlig Som
mulig.
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Forslaget er avgrenset mot det som vil bli karakterisert som eksperimentell forskning.
Dette er aktivitet som må finansieres som forskning, og der inklusjonskriteriene vil
måtte styres av forskningsprotokollen. Klassiske fase 1 og fase 2 studier vil som oftest
falle i denne kategori, men det må tas høyde for at den tradisjonelle faseinndelingen
ikke nødvendigvis vil være like relevant i alle typer studier/utprøvninger. Det må derfor
gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om et tilbud er klinisk utprøvende
behandling eller eksperimentell forskning. Dersom det siste er tilfelle vil det være
helseforskningsloven som regulerer aktiviteten, og i den utstrekning man gjennom
forskningen yter helsehjelp vil også den generelle helselovgivningen komme til
anvendelse.

Slik det er tenkt, vil den kliniske utprøvende behandling være helsehjelp, og dermed
være regulert av helselovgivningen. I denne sammenheng, som alternativt tilbud til
alvorlig syke, vil det være snakk om et tilbud som gis etter at de ordinære
behandlingstilbud er uttømt. i andre sammenhenger kan det også være snakk om et
alternativ til etablert behandling, f.eks som en kontrollert sammenliknende studie. Ved
at tiltaket legges inn i en retningslinje/handlingsprogram er det gjort en
effekt/sikkerhetsvurdering av tiltaket. Pasienten vil etter dette ha en rett til et slikt tilbud
dersom vilkårene for rett til helsehjelp er tilstede. Økonomiske/ressursmessige forhold
vil ikke være begrensende.

Det ligger også i denne tenkning (IS-1741) at utprøvende behandling avgrenses til det
som det er truffet beslutning om på nasjonalt nivå, og det vil normalt ikke gis offentlig
finansiering til annen utprøvende behandling hjemme eller i utlandet. For sjeldne
sykdommer med liten kompetanse i Norge vil det imidlertid fortsatt være en åpning jf.
fdrskrift 1. deSembet 206-0 pr.--1208 om priorit&in.gav.helstieneSter,-,-ett til nødvendig
helshielp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om
dispensasjons-  og klagenemnd (Prioriteringsforskriften) § 3, 2.1edd:"I spesielle tilfeller
kan enkeltpasienter med sjeldne sykdomstilstander få eksperimentell eller utprøvende
behandling i utlandet selv om vilkårene i § 2 første ledd nr 2 og § 2 tredje ledd ikke er
oppfylf'. Definisjonen av eksperimentell og utprøvende behandling er oppstilt i
bestemmelsens tredje ledd og samsvarer i hovedsak til den avgrensning som er
trukket i Helsedirektoratets forslag, jf ovenfor.

Det er Helsedirektoratets oppfatning at dersom eksperimentell behandling skal
inkluderes i den foreslåtte ordningen, vil det være nødvendig å foreta en
grenseoppgang mot aktivitet i utlandet. Det børetter direktoratets oppfatning være slik
at minst ett norsk kreftsenter deltar i en internasjonal studie for at det skal gis åpning.

Direktoratet vil påpeke at når det gjelder deltagelse i forskningsprosjekter vil
protokollen normalt ha strenge inklusjonskriterier som må respekteres. Dette vil
avgrense muligheten for at elen enkelte pasient kan få tilbud. Det må likevel være slik
at alle i hele landet vil få den sarnme muligheten til å bli vurdert inn i studien, dersom
de ønsker det.

Vedrørende et nasjonalt nettsted for pasienter og helsepersonell hvor
kvalitetssikret informasjon over pågående, planlagte og avsluttede kliniske
utprøvende behandlingsprosjekter på kreftområdet publiseres.

I arbeidet med å utrede hvordan et slikt nettsted skal kunne drives har
Helsedirektoratet sett en rekke problemstillinger. I hovedsak gjelder dette
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kvalitetssikring og avgrensning av hvilke prosjekter som eventuelt skal medtas i et slikt
nettsted.

Helsedirektoratet har i sin utredning falt ned på en løsning som etter vår oppfatning
kan svare ut mange av de utfordringene vi ser. Forslaget er at alle prosjekter sorn
godkjennes av REK legges ut på nettstedet. Direktoratet foreslår.videre at REK, som
ledd i godkjenningsprosessen, kvalitetssikrer den pasientrettede informasjon som skal
følge prosjektet. Denne ordningen vil imidlertid medføre noen avgrensninger idet bare
REK-godkjente studier (utprøvende klinisk behandling og eksperimentell behandling)
med norsk forankring vil bli inkludert.

Helsedirektoratet vil i tilknytning til dette foreslå at REK/NEM systemet kan pålegges å
ajourføre databasen. Det må vurderes om det i så fall må følge en plikt for de
prosjektansvarlige, til rapportering til REK om statusendringer i hvert enkelt prosjekt.

Det kan i et slikt system legges ttil grunn at det er tilstrekkelig informasjon i databasen
til at behandlende avdeling/lege (evt supplert med second opinion) kan gi pasienten
råd.

Vedrørende NRs anbefaling om at det i tilknytning til det ovennevnte nettsted,
også etableres et tilbud hvor pasienter og helsepersonell gis mulighet for at
informasjon innhentet av pasienton selvlpårørende kan bli vurdert.

Denne del av vedtaket oppfattes slik at det også skal være mulig å få råd vedrørende
behandlingstilbud pasienten har funnet på nettet eller gjennom andre kontakter, og at
dette skal gi pasienten et grunnlag for å vurdere orn de vil/ikke vil oppsøke tilbudet.

_
sVekaket-rei -er pilnipie-i1e-spø[småt - -

1. Finansieringsspørsmål

Hovedspørsmålet her er hvilket ansvar man pådrar seg ved at det gis en vurdering av
informasjon funnet av pasienter/pårørende på nettet. Det som er karakteristisk for mye
av det som ligger ute er at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på effekt eller
kost/nytte. Man ser ofte tilbud basert på ikke dokumenterte spekulative hypoteser og
udokumenterte årsaksforhold/virkningsmekanismer kombinert med store kostnader.
Det vil være problematisk om rådgivning skal gis dersom det ikke finnes minst en
vitenskapelig studie publisert ianerkjent vitenskapelig tidsskrift.

Det må avklares om det er mulig, dersom innhentet informasjon vurderes og danner
grunnlag for konkrete råd, ikke å gi finansiell støtte til behandlingen når det relses krav
om det.

2. Spørsmål  knyttet til helselovgivningen

Et annet sentralt spørsmål vil være om en vurdering av et behandfingsopplegg er å
anse som helsehjelp til den enkelte pasient. I så fall vil rettigheter og plikter etter
helselovgivningen slå inn.

Dersom dette skal være et nettbasert tilbud vil det være avgjørende om rådgivningen
er av handlingsrettet karakter for pasienten, dvs om pasienten blir bedt om å foreta seg
noe eller ikke foreta seg noe som resultat av den informasjonsutveksling som finner
sted. (jf. Aslak Syse i betenkning for Helsedirektoratet av 2007). Det er
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Helsedirektoratets oppfatning at så vil være tilfelle, i og med at rådgivningen vii danne
grunnlag for pasientens beslutning om å benytte seg av behandlingsopplegget eller
ikke.

Dersom man ser for seg fysiske møter med pasienten vil samme problemstilling
oppstå. Er dette helsehjelp? Helsedirektoratet har foretatt en juridisk vurdering av
spørsmålet, og kommet til at det også i dette tilfellet må anses for å være helsehjelp.

All helsehjelp skal være forsvarlig, jf helsepersonelloven § 4. Det er helsepersonellets
ansvar å sikre dette. For øvrig gjelder for slik helsehjelp også de øvrige pliktreglene i
helsepersonelloven, som f.eks informasjonsplikt, journalføringsplikt etc. Pasienten vil
også ha rettigheter etter pasientrettighetsloven.

Vedrørende NRs anbefaling om at det i tilknytning til den skisserte ordningen
kan gis mulighet for en ytterligere vurdering av et bredt sammensatt
ekspertpanel om det kan finnes andre behandlingsmuligheter for pasienten.
Inklusjon i kliniske studier kan være et av flere alternativ som vurderes.

1 saksfremleggene og diskusjonen i NR er det ofte vist til den danske ordningen med
en egen second opinion nemnd som har vurdert om pasienter skal få et ytterligere
tilbud.

Helsedirektoratet har vært i kontakt med Sunnhedsstyrelsen som opplyser at de (
Danmark ikke har et lovfestet system med second opinion (slik vi har i Norge, jf
pasientrettighetsloven § 2-3), og at forannevnte nernnd i første rekke var et svar på
denne utfordringen. Man har også erfart at nemndas arbeid har medført at de

— -altemative-behandlingstitbudinan-harJunnet-frem-til, etter-kort-tid, er blitt-inkludert-i-det-
&t6r-Mte Nfe-senttfg-efærte -11--6nVerkrels'e-r:--1-" --

Dette bør etter Helsedirektoratets oppfatning medføre at vi i Norge, med rett til fornyet
vurdering etter pasientrettighetsloven § 2-3 (second opinion) og forslaget om klinisk
utprøvende behandling, allerede har et system som gir samme effekt som danskene
ville oppnå.

Helsedirektbratet vil påpeke at en ordning som går utover det ovennevnte system, i
praksis vil innebære at man innfører en "third opinion".

En innføring av "third opinion" vil reise en rekke prinsipielle spørsmål, og Direktoratet
vil særlig fremheve tre:

1. Hvem skal ha henvisningskOrnpetanse ti1 denne tredje vei?

2. Hvordan skal dette innpasses i lovverket, skal det etableres en ny
pasientrettighet?

3. Hvem skal ha ansvaret for gjennomføring og finansiering av det som eventuelt
blir resultatet av en slik tredje-vurdering?

Innenfor kreftområdet har vi arbeidsgrupper innen alle krefttyper, organisert under
Onkologisk forum. Disse arbeidsgruppene er også direktoratets rådgivere hva angår
retningslinjer og revidering av disse, og Vil ha en sentral rolle hvis vi får på plass et
system med klinisk utprøvende behandling. Gruppene er tverrfaglige og representerer
den høyeste kompetanse i landet på sitt område. Det er vanskelig å se hvilken
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kompetanse som eventuelt kan gå inn i et bredt sammensatt ekspertutvalg, og som er
av en slik art at det kan overprøve de vurderinger som er støttet av den høyeste
spesifikke kompetanse.

Helsedirektoratet ber med dette om deres synspunkter til våre vurderinger innen 17.
juni, og imøteser eventuelle alternative forslag.

Vennlig hilsen

O cDL..  _S"-)
Ass. helsedirektør Cecilie Daae

Divisjonsdirektør

Hans Petter Aarseth e.f.

Doktimentet er godkjent elektronisk

Vedlegg:
Et nasjonalt systern for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et
etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer - Saker -
Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringi helsetjenesten.mht
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Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger
foreligger et etablert behandlingstilbud for alvarlige
sykdommer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering diskuterte denne saken første gang under sitt møte
23. februar 2009. Det var alminnelig enighet blant Rådets medlemmer om at dette var en
viktig sak å diskutere for Nasjonalt råd. Den opprinnelige tittelen på saken var "Etablering
av en second opinion ordning for kreftpasienter". Denne har nå blitt endret i samråd med
forslagstiller.

Endelig vedtak

Møte 7/6-2010:
Nasjonah råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten onsker å etablere en ny nasjonal
ordning for alvorlig syke pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud.
Formålet med ordningen er et likeverdig tilbud til pasienter navhengig av utdanning,
ressurser og bosted også når det gjelder muligheten for å bli inkludert i kliniske studier.
Ordningen ønskes først etablert innen kreftområdet

Rådet anbefaler at det etableres et nasjonalt nettsted for pasienter og helsepersonell hvor
kvalitetssikret informasjon over pågående, planlagte og avsluttede kliniske utprøvende
behandlingsprosjekter på kreftområdet publisere.s.

Rådet anbefaler videre at det i tilknytning til dette nettstedet også etabIeres et tilbud hvor
paSienter og helsepersônell gis mulighet for at infOrniaSjoninnbentet av:pasienten-
sely/pårørende kan bli vurdert.

Rådet ønsker at det i tilknytning til den skisserte ordningen kan giS mulighet for en
ytterligere vurdering av et bredt sammensatt ekspertpanel om det kan finnes andre
behandlingsmuligheter for pasienten. Inklusjon i kliniske studier kan være et av flere
alternativ som vurderes.

Rådet anser det som hensiktsmessig at Helsedirektoratet får ansvar for å utrede hvordan
dette bør organiseres og driftes i dialog med relevante nasjonale og internasjonale aktører.

Rådet ber om at ordningen evalueres. Rådet ber Helsedirektoratet legge frem erfaringer og
resultater når dette foreligger, og vurdere om ordningen kan overføres til andre områder for
eksempel barn/unge og sjeldne tilstander.

Mote 7/12-2009:
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i heisetjenesten anbefaler at pasienter bør gis
tilgang til informasjon om klinisk utprøvende behandlingsprosjekter det norske
helsevesenet har kjennskap til. Det anbefales derfor at det etableres en nasjonal
kvalitetssikret oversikt over pågående og planlagte kliniske utprøvende
behandlingsprosjekter.

Rådet anbefaler at det i tilknytning til den nasjonale oversikten over klinisk utprøvende
behandlingsprnsjekter også etableres et tilbud i regi av helsetjenesten hvor pasienter kan få
gjennomgått og vurdert informasjon de selv har funnet frem til.
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Rådet mener det bør diskuteres videre en ordning for hvordan norske pasienter kan bli
vurdert for deltagelse i klinisk utprøving av nye legemidler, nytt medisinskteknisk utstyr
eller nye prosedyrer.

Rådet ber Helsedirektoratet om å følge opp anbefalningene videre, og ønsker å bli rådspurt i
forbindelse med utarbeidelsen av ordninger for informasjon om og eventuell vurdering for
inkludering i klinisk utprøvende behandling.

Møte  21/9-2009:
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering tar diskusjonen til etterretning.

Rådet ønsker å komme tilbake til fiere av de prinsipielle spørsmålene saken reiser på et
senere tidspunkt.

DiskusjOn

Møte 7/6-2010:
Steinar Aamdal in ledet (se presentasjon).

Rådsrnedlemmene var generelt positive til å innføre et system for å synliggjøre pågående
eller planlagte kliniske studier, men understreket at man ikke må skape falske forhåpninger
for pasienter med alvorlig sykdom. Det er strenge inklusjonskriterier i kliniske studier. Det
ble understreket av nettsiden må bli kontinuerlig oppdatert, særlig viktig å fjerne studier
som ikke inkluderer pasienter. Flere nevnte at vedtaksforslaget var litt langt.
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