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11.06.2019 

Legeforeningens høringssvar på forslag til Nasjonal veileder for utprøvende behandling  

 

Punkt QuestBack-skjema Legeforeningens høringssvar (utkast) 

1 Høringen kommer fra: 
(avkrysning) 

Legeforeningen: Fag – og interesseforening 

 Retningslinjen som helhet  

2 I hvor stor grad bidrar 
veilederen til å sikre god 
kvalitet når helsetjenesten 
tilbyr utprøvende 
behandling? (avkrysning) 

I liten grad 

3 I hvor stor grad bidrar 
veilederen til å redusere 
variasjon i hvordan 
utprøvende behandling 
tilbys og følges opp av 
spesialisthelsetjenesten? 
(avkrysning) 

I liten grad 

4 Innspill (maks 4000 tegn)  
OM RETNINGSLINJEN SOM HELHET: 
Innledningsvis vil Legeforeningen påpeke viktigheten ved at det utarbeides en nasjonal veileder for utprøvende 
behandling. Leger og legeledere har et stort behov for klargjøring og rettledning for hvordan utprøvende 
behandling og klinisk forskning kan integreres som del av behandlingstilbudet på en forsvarlig og systematisk måte. 
 
Kvalitet på utprøvende behandling forutsetter at veilederen sikrer at følgende formål oppnås: i) pasientsikkerhet, 
informasjon, medvirkning, ii) likeverdig tilbud og oppfølging, iii) systematisk dokumentasjon av behandlingseffekt og 
omfang. Legeforeningen mener at veilederen i nåværende versjon ikke oppfyller sin hensikt. Vår kritikk gjelder både 
veilederens utforming og innhold, samt bruken av QuestBack-skjema for høringsinnspill, som etter vår vurdering 
ikke er egnet innenfor et komplisert felt som utprøvende behandling, med uklare grenser mot ordinær behandling.  
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Under følger en utdypning av vår kritikk av forslag til veileder: 
 
Høringsutkastet fremstår som uferdig og uoversiktlig. 
 
Veilederen omfatter et bredt saksfelt der tilrådningene vil være gyldig for en rekke høyst ulike behandlingstiltak 
med varierende dokumentasjonsgrad. Den ganske korte skjematisk veilederen med korte anbefalinger, som i liten 
grad er underbygget av drøftinger og uten at det fremgår hvilke avveininger som ligger til grunn for anbefalingene, 
er lite egnet for å understøtte de mange beslutningsprosessene veilederen skal dekke. Det er behov for en mer 
omfattende og detaljert veileder som kan besvare de ulike spørsmålene som oppstår i klinisk praksis og i 
utprøvende behandling. Slik veilederen fremstår bidrar den i liten grad til å klargjøre dette kompliserte feltet. 
 
Veilederens definisjon av utprøvende behandling og av kliniske studier er for upresis og favner for vidt ved også å 
omfatte behandling som er godt dokumentert, herunder fase IV-studier som samler "real life"-data. Veilederen bør 
bidra med nødvendige avklaringer av begrepene. Det bør i større grad skilles mellom behandling som mangler 
nødvendig vitenskapelig dokumentasjon og behandling der det foreligger et dokumentasjonsgrunnlag, men der 
dette fremstår som utilstrekkelig og det således er en viss usikkerhet omkring behandlingseffekt (særlig relevant for 
sjeldne sykdommer og persontilpasset medisin med små pasientgrupper der små kliniske studier og kort 
oppfølgingstid er regelen). Se pkt. 5 (Kap. 2: Om utprøvende behandling) og pkt. 6 (Kap. 3: Utprøvende behandling i 
kliniske studier) for en mer utfyllende beskrivelse. 
 
Veilederen legger ikke til rette for implementering av persontilpasset medisin og bidrar ikke til å stanse utviklingen 
av det to-delte helsevesen. Se pkt. 7, første anbefaling om utprøvende behandling utenfor kliniske studier.  
 
QuestBack-skjemaet legger sterke føringer på hva man kan kommentere og hindrer reell tilbakemelding. 
Høringsinnspill i form av utfylling av QuestBack-skjema er uegnet for å besvare denne type sammensatte og 
kompliserte spørsmål. Denne type tilbakemelding forringer høringsprosessen og høringsinstansenes anledning for 
medvirkning på viktige områder. 
 
Vi stiller oss undrende til at Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene, Statens legemiddelverk og 
Funksjonshemmede fellesorganisasjon til å gi innspill på tidlig utkast, mens Legeforeningen ikke har vært involvert 
før et utkast foreligger, og da med svært kort høringsfrist. 
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Oppsummert: Manglende detaljering i høringsutkastet og bruk av QuestBack for høringsinnspill vanskeliggjør å 
gi meningsfulle innspill til anbefalingene. Legeforeningen tilråder Helsedirektoratet å gå gjennom 
problemstillingen på nytt og revidere høringsutkastet til nasjonal veileder, for så å sende en mer utfyllende og 
detaljert versjon ut på høring uten bruk av QuestBack. 
 
SÆSKILT OM VARIASJON: Flyttet til "Generelle tilbakemeldinger" pga. plassproblemer. 
 

5 Kap. 2: Om utprøvende 
behandling (maks 4000 

tegn) 

Det bør tydelig fremkomme at veilederen refererer til de nasjonale prinsippene som er nedfelt i Kvalitetsmeldingen. 
Slik det nå fremstår forstår man det slik at veilederen anbefaler å etablere protokoller også for utprøvende 
behandling til enkeltpasienter. Senere i veilederen foreslås det ingen krav til protokoll, men heller en 
behandlingsplan for den enkelte pasient.  
 
Betegnelsen "utprøvende behandling" brukes ofte upresist ved å innbefatte er rekke tiltak som ikke egentlig 
omfattes av begrepet. Veilederen har i noen grad gjort presiseringer av hvilke situasjoner anbefalingen gjelder, men 
avklarer ikke godt nok. Det etterlates et stort rom for egen tolkning. Legeforeningen oppfatter veilederens 
definisjon av utprøvende behandling som vid og upresis.  

Ordlyden «utprøvende behandling» slik den brukes i veilederen er i beste fall upresis, og høyst diskutabel. 
Eksempelvis er nye legemidler som kommer på markedet i Norge godkjent i EMA, og langt de fleste av disse har 
solid dokumentasjon på effekt gjennom fase III studier. De er derfor godt dokumentert og bør ikke betegnes som 
utprøvende behandling. Det må skilles mellom beslutninger om markedsføringstillatelse (EMA-godkjenning) og 
beslutning i Nye metoder-systemet om å ta i bruk/finansiere behandlingen innenfor den offentlige helsetjenesten, 
som i hovedsak er basert på kost-nytte vurderinger. Legemidler med markedsføringstillatelse (MT) som brukes 
innenfor godkjent bruksområde innehar tilstrekkelig effektdokumentasjon til å defineres som etablert behandling, 
uavhengig av Beslutningsforum sitt vedtak om eventuell innføring. 

Legeforeningen ser det som en utfordring av veilederens definisjon av utprøvende behandling synes å også omfatte 
behandling som ikke oppfattes som utprøvende av kliniske eksperter og forskningsmiljøer nasjonalt og 
internasjonalt. 

Ifølge veilederen vil utprøvende behandling kunne gjelde legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) eller bruk 
utenfor godkjent bruksområde. Også legemidler brukt off-license (ikke MT) og off-label (MT, men ikke for aktuell 
indikasjon) kan være tilstrekkelig dokumentert gjennom klinikerinitierte studier til at behandlingen kan inngå i 
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rutinemessig praksis. Veilederen bør bedre få frem at det er kvaliteten på effektdokumentasjonen som avgjør 
hvorvidt en behandling defineres som utprøvende eller som etablert. 

Det er viktig at veilederens "nasjonale prinsipper" understøtter utprøvende behandling både av legemidler uten 
markedsføringstillatelse (off-licence) og av legemidler brukt utenfor godkjent bruksområde (off-label). 
 
Ifølge veilederen er en behandling å betrakte som utprøvende inntil det foreligger en beslutning om at metoden er 
tilstrekkelig dokumentert. Veilederen bør opplyse om hvem som har myndighet til å konkludere. Setningen står 
under avsnittet "Nye metoder", men Nye metoder-systemet behandler kun nye metoder og innenfor avgrensede 
bruksområder. I hvilken grad har fagmiljøet selv myndighet til å konkludere mht. kvaliteten på dokumentasjonen for 
"gamle" metoder samt for legemidler brukt utenfor godkjent bruksområde (off-label) og evt. uten 
markedsføringstillatelse?  
Det er et uttalt politisk mål om at flere pasienter skal få tilgang til utprøvende behandling. Den nasjonale veilederen 
bør tilrettelegge for at behandling med ennå utilstrekkelig effektdokumentasjon kan prøves ut i og utenfor kliniske 
studier. Det er viktige at fagmiljø og klinikere ikke opplever veilederens anbefalinger som en innstramming av 
utprøvende behandling i klinisk praksis, men at anbefalingene understøtter god utprøvende praksis til det beste for 
pasienten, samtidig som helsetjenesten oppnår å styrke kunnskapsgrunnlaget for den aktuelle behandling. 
 

 Kap. 3: Utprøvende 
behandling i kliniske 
studier (overskrift) 

 

6 Anbefaling: Utprøvende 
behandling bør tilbys 
gjennom kliniske studier  
(maks 4000 tegn) 

Legeforeningen mener at veilederen bør tone ned kravet om kliniske studier og heller fokusere på hvordan 
utprøvende behandling utenfor kliniske studier kan gi enkeltpasienter likeverdig tilgang til utprøvende 
behandling av høy kvalitet og pasientsikkerhet. Ordlyden i anbefalingen foreslås endret til "Utprøvende 
behandling bør tilbys gjennom kliniske studier – hvis mulig".  I forklaringsteksten foreslås ordet unntaksvis fjernet, 
dvs. "Utprøvende behandling kan gis til enkeltpasienter utenfor kliniske studier…..".    
 
Under begrunner vi vårt syn: 
 
Økt antall kliniske studier og økt antall pasienter behandlet i kliniske studier er en uttalt helsepolitisk målsetting. 
Ulike typer kliniske studier fremstår som løsningen for å tilby pasienter utprøvende behandling med høy kvalitet og 
pasientsikkerhet. Legeforeningen vil påpeke at gjennomføring av kliniske studier kan være administrativt 
omfattende og kostbare og forutsetter tilgjengelig infrastruktur og ressurser/finansiering. Det at kliniske studier i all 
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hovedsak finansieres via søknadsbaserte, konkurranseutsatte midler gjør at veilederens anbefaling ikke i seg selv 
resulterer i flere kliniske studier. For langt de fleste formål vil utprøvende behandling til enkeltpersoner utenfor 
kliniske studier være eneste mulighet for utprøvende behandling.  
 
Spesielt vil føringen om at utprøvende behandling som hovedregel bør tilbys gjennom kliniske studier være 
urealistisk å gjennomføre for sjeldne sykdommer og persontilpasset medisin. Pasienter med "sjeldne sykdommer" 
vil ikke ha samme mulighet til å delta i kliniske studier som pasienter med hyppigere sykdommer, både fordi 
kostnadene med å gjennomføre en klinisk studie blir for store, og fordi gjennomføringen blir svært krevende 
nettopp fordi sykdommen er sjelden og egnete deltakere blir vanskeligere å rekruttere. Innen persontilpasset 
medisin vil utprøvende behandling utenfor kliniske studier være regelen og ikke unntaket.  
 
Legeforeningen mener at ny behandling bør tilbys gjennom kliniske studier, og at dette gjelder både i 
utprøvingsfasen (før MT for legemidler) og i innføringsfasen (etter MT for legemidler og evt. påfølgende positiv 
beslutning i Nye metoder/Beslutningsforum). Nye medikamenter som ikke er godkjent av EMA, er opplagt 
utprøvende behandling som må testes ut innenfor en protokoll/klinisk studie. Nye medikamenter som er godkjent 
av EMA, men som venter på godkjenning av Nye metoder er ikke utprøvende behandling, men bør introduseres i 
helsetjenesten gjennom kliniske protokoller/fase IV-studier der man får akkumulert "real life" data, som grunnlag 
for endelig beslutning om innføring. Tilsvarende bør behandling med EMA-godkjente legemidler utenfor godkjent 
bruksområde (off-label), som er en vanlig behandlingstilnærming innenfor persontilpasset medisin, tilbys gjennom 
nasjonale protokoller, samtidig som innsamlet dokumentasjon bidrar til kunnskapsgenerering. 
 
Det mangler ressurser i Norge til kliniske protokoller/fase IV-studier, og det er heller ikke IT-løsninger som ligger til 
rette for at man kan akkumulere "real life"-data på en enkel måte. Dette er hovedårsaken til utviklingen av det to-
delte helsevesen som vi ser i Norge. 
 
Veilederen bruker begrepet prospektive studier om andre studier enn randomiserte kliniske studier (RCT). I denne 
sammenheng er det viktig å påpeke at RCT-er også er prospektive studier (prospektiv randomisert kontrollert 
studie). Veilederen avklarer ikke hvorvidt den med begrepet prospektive studier mener ikke-kontrollerte 
pasientserier (registerstudier).   
 

 Kap. 4: Utprøvende 
behandling utenfor 
kliniske studier (overskrift) 

 



6 
 

7 Anbefaling: Utprøvende 
behandling skal unntaksvis 
gis til enkeltpasienter 
utenfor kliniske studier hvis 
det ikke er mulig å 
gjennomføre en klinisk 
studie, eller pasienten ikke 
oppfyller 
inklusjonskriteriene for en 
klinisk studie (maks 4000 

tegn) 

Legeforeningen mener at veilederen bør tone ned kravet om kliniske studier og heller fokusere på hvordan 
utprøvende behandling utenfor kliniske studier kan gi enkeltpasienter likeverdig tilgang til utprøvende 
behandling av høy kvalitet og pasientsikkerhet. Ordlyden i anbefalingen foreslås endret til "Utprøvende 
behandling kan gis til enkeltpasienter utenfor kliniske studier hvis…..".  Det bør utarbeides en tilhørende 
forklaringstekst. 
 
Under begrunner vi vårt syn: 
 
Ved å tilrå at utprøvende behandling utenfor kliniske studier skal være en sjeldenhet (unntak) og ikke regelen, 
legger ikke veilederen til rette for utprøvende behandling av sjeldne sykdommer og implementering av 
persontilpasset medisin. 
 
Utprøvende behandling utenfor kliniske studier er spesielt viktig innenfor persontilpasset medisin og bør ikke kun 
tilbys unntaksvis. Det er en uttalt politisk målsetting om at "det skal legges bedre til rette for persontilpasset 
medisin i Norge". Legeforeningen opplever at det motsatte skjer i byråkratiet og i HF-ene som evt. skal finansiere en 
persontilpasset medisin utenfor "gruppen".  
 
Økt molekylær biologisk kunnskap impliserer at undergruppene av pasientene kan bli numerisk små. Systemet med 
Nye metoder tilsier vurdering av fase III-studier, mens små grupper med spesifikke mutasjoner ikke er mange nok til 
å kunne gjennomføre fase III-studier. Disse pasientene vil ikke få godkjenning i nåværende system gjennom de 
vanlige kanalene. 
 
Pasienter med sjeldne, spesifikke mutasjoner uten "godkjente" behandlingsalternativer, og som faller "mellom alle 
stoler", bør ha mulighet til å forsøke tilgjengelige medikamenter, som ofte brukes på andre indikasjoner og der 
bivirkningsprofilen er kjent. 
 

8 Anbefaling: Behandlende 
helsepersonell skal vurdere 
forsvarligheten av den 
utprøvende behandlingen 
(maks 4000 tegn) 

Anbefalingen støttes. 
 
Legeforeningen ønsker å bemerke at det er viktig at ikke ansvaret i for stor grad legges på den enkelte lege, men at 
det må ivaretas av fagmiljøene etter diskusjoner og helst konsensus. 
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Anbefalingen inneholder en liste over hvilke forhold faglighetsvurderingen skal innbefatte. I kulepunkt 4 omtales 
"den nye metoden". Utprøvende behandling omhandler imidlertid ikke alltid nye metoder. Det anbefales å endre til 
"den aktuelle evt. den foretrukne metoden". 
 
Under omtale av det nasjonale ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten bør det avklares hvorvidt ekspertpanelet 
har en rådgivende rolle for legemidler til bruk utenfor godkjent bruksområde (off-label) og uten 
markedsføringstillatelse (off-licence) i situasjoner med utilstrekkelig dokumentasjonsgrunnlag. 
 

9 Anbefaling: Virksomheten 
bør ha rutiner for 
beslutning om utprøvende 
behandling utenfor kliniske 
studier (maks 4000 tegn) 

Anbefalingen støttes – ingen kommentar. 

10 Anbefaling: Pasienten skal 
få god informasjon om den 
utprøvende behandlingen. 
Pasienten skal gi et 
informert samtykke til 
behandlingen og til at 
helseopplysninger brukes 
til kunnskapsgenerering 
(maks 4000 tegn) 

Anbefalingen støttes. 
 
Av anbefalingen fremkommer det at dersom pasientens helseopplysninger skal benyttes til et annet formål enn 
helsehjelp, må pasienten samtykke til det. I en senere anbefaling står det at relevante kliniske opplysninger om 
effekt og bivirkninger fra enkeltpasienter skal dokumenteres og sammenstilles på gruppenivå. Det bør opplyses i 
veilederen at/om dokumentasjon for kunnskapsgenerering er regelen også for utprøvende behandling til 
enkeltpersoner. 

11 Anbefaling: Ved oppstart 
av den utprøvende 
behandlingen utenfor 
kliniske studier bør det 
foreligge en 
behandlingsplan (maks 4000 

tegn) 

Anbefalingen støttes. 
 
Legeforeningen vil vi bemerke at det bør foreligge behandlingsplaner for all medisinsk behandling for å sikre god 
brukermedvirkning og gjennomtenkte behandlingsløp, ikke bare for utprøvende behandling. Et viktig punkt her er å 
avslutte behandlingen uten forsinkelse hvis den viser seg å ha negativ balanse mellom effekt og bivirkninger etter 
en rimelig utprøvingstid. 
 
Det vises til innspill til kap. 2 (Om utprøvende behandling) om at det også i kap. 2 må fremkomme at det anbefales 
en behandlingsplan (og ikke en protokoll) der utprøvende behandling skal gis til enkeltpasienter. 
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Under avsnittet "Praktisk" omtales ordningen med godkjenningsfritak og "compassionate use" (off-licence), men 
ikke off-label bruk av legemidler. Klinikers mulighet til å forskrive/bruke off-label medikamenter bør også omtales. 
 

12 Anbefaling: Virksomheten 
bør ha systemer for å 
samle, analysere og 
tilgjengeliggjøre 
nytte/risiko av utprøvende 
behandling for 
enkeltpasienter (maks 4000 

tegn) 

Anbefalingen støttes. 
 
Se kommentar under pkt. 10 om informasjon til pasienten om at effekt og bivirkninger dokumenteres og 
sammenstilles på gruppenivå.  
 

13 Anbefaling: Utprøvende 
behandling utenfor kliniske 
studier skal finansieres 
over de samlede rammene 
til de regionale 
helseforetakene (maks 4000 

tegn) 

Anbefalingen støttes i hovedsak.  
 
Veilederen bør tydeliggjøre hvilke kriterier helseforetakene legger til grunn for tilbud om utprøvende behandling 
til enkeltpasienter. 
 
Svært begrensede utprøvinger, f.eks. innen palliativ medisin i mindre avdelinger på et sykehus, vil ikke kreve store 
summer, og bør kunne gjennomføres uten å konkurrere med de store medisinske forskningsfagene. 
 
Det bør tydeligere fremkomme at behandling som ikke oppfyller Helfos krav til effektdokumentasjon anses som 
utprøvende og ikke finansieres over folketrygden. Der helseforetaket beslutter å tilby utprøvende behandling så 
påtar de seg samtidig finansieringsansvaret for behandlingen.    
 

14 Anbefaling: Pasienter skal 
ikke betale for utprøvende 
behandling (maks 4000 tegn) 

Anbefalingen støttes.  
 
Det er viktig at helseforetakene finne praktiske løsninger på helseforetaksfinansiert bruk av legemidler utenfor 
sykehus, herunder gode overgangsordninger for utprøvende behandling som ikke faller inn under h-
reseptordningen. 
 
I symptomlindrende behandling for pasienter utenfor sykehus er dekning av medikamentutgifter avhengig av 
refusjon fra HELFO for legemidler uten forhåndsgodkjent refusjon. Det bør kunne gjøres unntak for pasientbetaling 
hvis legemidlene er billige og uten refusjon, hvis betalingsforbud hindrer relevant utprøving i liten skala. 
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I anbefalingens sammendrag står det "pasienten har ikke rettslig krav på bistand fra den offentlige 
spesialisthelsetjeneste til oppfølging av slik behandling." Av setningen fremkommer det ikke om begrensningen 
gjelder utprøvende behandling i privat regi (hvilket er sannsynlig). Legeforeningen har i nylig Stortingshøring av 
Stortingsproposisjon 55 L (2018-2019) fra HOD gitt innspill om at offentlig ansatte klinikere må kunne følge opp 
pasienter behandlet privat med legemidler som er til vurdering i Nye metoder-systemet – uten å bryte loven. 
Høringsinnspillet gjelder legemidler som har markedsføringstillatelse (MT) og altså ikke utprøvende behandling. Vi 
er kjent med at Aleris er i ferd med/vurderer å tilby compassionate use-programmer. Dette er legemidler med 
utilstrekkelig dokumentasjon, som faller inn under kategorien utprøvende behandling. Legeforeningen mener det er 
rimelig at pasienter ikke har et rettslig krav på oppfølging av utprøvende behandling som er satt i gang av private, 
men mener at det ikke må være et forbud for klinikere å føle opp pasienter i offentlig sykehus. 
 

 Praktiske eksempler og 
implementering (overskrift) 

 

15 I retningslinjen er det 
under fanen "Praktisk" 
oppgitt noen eksempler på 
hvordan anbefalingen kan 
gjennomføres i praksis. Vi 
vil gjerne ta inn flere gode 
eksempler og ber om 
innspill til dette. Vennligst 
oppgi hvilken anbefaling 
eksemplet er knyttet til 
(maks 4000 tegn) 

Eksempel på persontilpasset off-label behandling i form av fase IV-studie:  

Behandling av BRAF-mutert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med BRAF-hemmer som er EMA-godkjent for NSCLC, 

men ikke godkjent av Beslutningsforum (tross fase II-studie som dokumenterer effekt). Medikamentet er imidlertid 

godkjent av både EMA og Beslutningsforum på indikasjon føflekkreft (melanom). Pga. sjeldenhet av mutasjonen 

innenfor pasientgruppen kommer ikke farmasøytisk industri til å kjøre noen fase III-studie. Ved å etablere en 

protokoll nasjonalt og samle data for pasientgruppen, gjerne gjennom Kreftregisteret, kan pasientgruppen tilbys 

persontilpasset behandling i form av fase IV-studie. 

 

Eksempel på utprøvende persontilpasset off-label behandling til enkeltpersoner (utenfor klinisk studie): Behandle 

små/sjeldne tumorgrupper som f.eks. thymom med tilgjengelige medikamenter, godkjente for andre indikasjoner 

og med kjent bivirkningsprofil. 

 

Eksempel på bortfall av individuell stønad med begrunnelse "utprøvende behandling" 

Se avsnitt "Generelle tilbakemeldinger" under med omtale av bekymringsmelding fra Norsk gastroenterologisk 

forening og Helsedirektoratets svar (ref. seniorrådgiver Harald Lislevand). Eksempelet gjelder bortfall av individuell 

stønad til medikamentell behandling ved annenlinjebehandling ved autoimmun hepatitt (AIH). 
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16 Forslag til 
implementeringstiltak 
(maks 4000 tegn) 

Finansiering: 
Hvis utprøvende behandling skal kunne gjennomføres til enkeltpersoner som beskrevet i høringsutkastet, må det 
etableres klare krav til helseforetakene for dekning av medikamentkostnadene, uten at det oppstår et 
«finansieringsvakum» (ref. bekymringsmelding fra Norsk gastroenterologisk forening om bortfall av individuell 
stønad ved annenlinjebehandling ved autoimmun hepatitt, se pkt. 15 og avsnitt "Generelle tilbakemeldinger"). 
 
Persontilpasset medisin: 
Helsedirektoratet og HOD oppfordres til å realitetsbehandle utfordringen med persontilpasset behandling. Nye 
metoder-systemet slik det fungerer i dag er ikke tilpasset utviklingen innen persontilpasset medisin. Seneste 
Stortingsproposisjon 55 L (2018-2019) fra HOD som vil lovfeste Nye metoder og Beslutningsforum, viser tydelig at 
man ligger langt etter i å etterkomme den verbaliserte politiske viljen til å legge til rette for persontilpasset 
behandling. 
 
De offentlige sykehusene bør få ressurser til mer utbredt tumor genomtesting (NGS-analyser) og mulighet for å 
inkludere pasienter i større offentlige "basket-studier". Dette er viktige tiltak for å stanse utviklingen av det to-delte 
helsevesen.  
 
Legenes faglige autonomi og handlingsrom:  
Balansen mellom legenes autonomi og samfunnets styring av helsevesenet går i retning av økt bruk av regelverk og 
retningslinjer. 
 
Utviklingen i norsk helsetjeneste har vært drevet fram av dynamikken ute i fagmiljøene, i møtet mellom pasienter 
og behandlere, og i møter mellom kolleger nasjonalt og internasjonalt. Det er få eller ingen tiltak som har vært 
innført eller implementert etter overordnet beslutning. En rigid mekanisme hvor utviklingen og innovasjonen i 
tjenestene skal skje etter beslutning i Nye Metoder og Beslutningsforum vil svekke sektorens innovasjonsevne, 
hvilket igjen vil føre til et svekket tilbud til pasientene, og svekke oppslutningen om tjenesten. Av denne grunn har 
fagmiljøene stilt seg kritisk til forslagene til forskriftsfesting av Beslutningsforum og Nye metoder, jfr. tidligere 
høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

 Generelle 
tilbakemeldinger (maks 

4000 tegn) 

SÆSKILT OM VARIASJON: Se pkt. 4 (Retningslinjen som helhet), plassert her pga. plassproblemer. 
 
Av de tre formålene ved utprøvende behandling (ref. pkt. 4) skal veilederen særlig bidra til å sikre likeverdig tilbud 
og oppfølging av pasientene. Nasjonal likebehandling forutsetter presis begrepsbruk og omforent forståelse for hva 
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som er "tilstrekkelig dokumentasjon" for at behandlingen ikke anses som utprøvende, men som etablert, og hvilke 
typer studier som tilbyr utprøvende behandling.   
 
Veilederen oppgir primært å rette seg mot spesialisthelsetjenesten, men at anbefalingene også kan legges til grunn 
i primærhelsetjenesten. Det er derfor relevant hvilke krav til effektdokumentasjon som Helfo legger til grunn for at 
enkeltpasienter skal få innvilget individuell stønad. Ifølge regelverket faller utprøvende behandling utenfor 
folketrygdens formål. Helse- og omsorgsdepartementet har avklart i et nylig brev til Helsedirektoratet (28.3.2019) 
at utprøvende behandling er helseforetakenes ansvar. Utprøvende behandling er imidlertid ingen pasientrettighet. 
Dette innebærer at dersom helseforetakene vurderer at en pasient skal få utprøvende behandling, påtar de seg 
samtidig finansieringsansvar for behandlingen.  
 
Legeforeningen mener det er viktig at alvorlig syke pasienter med et udekket medisinsk behov tilbys utprøvende 
behandling i spesialisthelsetjenesten. Innstrammingen i Helfos krav til effektdokumentasjon som følge av endringer 
i blåreseptforskriften 1.1.2018 har medført enkelte tilfeller der finansiering over folketrygden er avslått, men uten 
at sykehusene har fulgt opp sitt behandlings- og finansieringsansvar. Det er av avgjørende betydning at pasienter 
ikke utsettes for et "finansieringsvakum" og at helseforetakene er sitt ansvar bevisst og finner praktiske løsninger på 
utprøvende legemiddelbehandling til enkeltpasienter utenfor kliniske studier. Veilederen bør drøfte og bidra til 
klargjøring av problemstillingen. Uten klar rettledning vil pasienter falle "mellom to stoler" med uønsket variasjon i 
tilgang til (utprøvende) behandling som konsekvens.  
 
Helfo legger til grunn at internasjonalt anerkjente retningslinjer ikke oppfyller kravet til effektdokumentasjon. Ved 
sjeldne sykdommer er imidlertid nasjonale faglige retningslinjer (utarbeidet eller godkjent av offentlig myndighet) 
stort sett fraværende. Dette medfører at behandling som kliniske eksperter og forskningsmiljøer nasjonalt og 
internasjonalt oppfatter som etablert klinisk standard, kategoriseres som utprøvende med de begrensninger dette 
medfører for klinisk praksis og pasienters tilgang til medisinsk nødvendig behandling. Det er viktig at veilederen 
også ivaretar pasienter med sjeldne sykdommer og subgruppe-pasienter innen persontilpasset medisin slik at ikke 
deres behandlingstilbud forringes. 
 
Legeforeningen anser det som viktig at veilederen ikke bidrar til å undergrave dagens nasjonale likebehandling med 
økte forskjeller i behandlingstilbud for enkelte pasientgrupper som resultat.  
 
Bekymringsmelding fra Norsk gastroenterologisk forening om bortfall av individuell stønad ved AIH: 
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Legeforeningen viser i denne sammenheng til bekymringsmelding sendt Helsedirektoratet fra Styret i Norsk 
gastroenterologisk forening (29.4.2019) om bortfall av individuell stønad til medikamentell behandling ved 
annenlinjebehandling ved autoimmun hepatitt (AIH), og svar fra Helsedirektoratet ved seniorrådgiver Harald 
Lislevand (23.5.2019). Status for saken (06.06.2019) er at det ennå er uavklart hvorvidt behandlingen er å anse som 
utprøvende.  
 
Legeforeningen oppfordrer helsemyndighetene til å sikre finansiering av behandling som av kliniske eksperter og 
forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt ikke oppfattes som utprøvende (eksempelvis internasjonalt anerkjente 
retningslinjer).     
 

 


