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Se liste

Innspillsrunde – rapport om retningslinjer for innføring av nye
indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i
sammenheng med anskaffelser
I brev av 13. november 2019 har Helse Midt-Norge RHF, på vegne av Beslutningsforum, bedt
Sykehusinnkjøp HF lage en oppsummering av erfaringene med beslutning i sak 2018-145. Sykehusinnkjøp
HF er også bedt om å vurdere behov for evt. endringer/tydeliggjøring av beslutningen.
Sykehusinnkjøp har utarbeidet en rapport som vurderer om dagens løsning skal fortsette, om det skal
legges til grunn et sett med helt nye løsninger, eller om dagens system skal videreutvikles basert på
innspill som er kommet i kjølvannet av beslutning i sak 2018-145.
Rapporten sendes på innspillsrunde med frist 7. april 2020. Rapporten er lagt ut på Sykehusinnkjøp HF sin
nettside: www.sykehusinnkjop.no.
Debatten rundt sak 2018-145 har engasjert pasienter, pårørende, helsepersonell, myndigheter, politikere
og leverandører. Selv om beslutningen har engasjert bredt, så mener Sykehusinnkjøp at det ikke vil være
nødvendig å sende rapporten på en bred høring. Som redegjort for i rapporten er forslagene innenfor
sentrale rammevilkår og politiske føringer innenfor legemiddelområdet. Forsalgene i rapporten omhandler
videre den praktiske gjennomføringen når nye legemidler og indikasjoner innføres og det pågår en
anskaffelsesprosess.
Det vil først og fremst være spesialistgruppene som er ansvarlige for å gi Sykehusinnkjøp medisinske råd
ifm gjennomføringen av en anskaffelse, som vil være en sentral aktør å få innspill av. I tillegg til klinikere
med erfaring og kunnskap innen terapiområdet, er det i spesialistgruppene oppnevnt en
brukerrepresentant som, på vegne av de regionale Brukerutvalgene, bidrar med sin erfaringskompetanse.
Sykehusinnkjøp mener at det vil være sentralt å få innspill på brukerrepresentantenes vurdering av hvilken
betydning forslagene i rapporten vil ha for pasienttilbudet. Sykehusinnkjøp mener videre at
retningslinjene bør sendes for innspill til de regionale helseforetakene (RHF) og helseforetakene (HF). RHF
er kontraktspart i anskaffelsene og signerer kontraktene. RHF, gjennom Beslutningsforum for nye
metoder, beslutter videre om metoden skal innføres i spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene er
ansvarlige for å implementere beslutningene i Nye metoder og anskaffelsene.
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Forslagene i rapporten vil videre ha konsekvenser for legemiddelleverandørene. Blant leverandørene som
Sykehusinnkjøp har fått innspill fra, er det ulike oppfatninger om hvilke løsninger som oppleves som mest
hensiktsmessige. Det er trolig knyttet til den konkrete konkurransesituasjonen for det enkelte
legemiddelfirma. Det vil derfor være nyttig å få innspill som synliggjør de ulike hensynene. Rapporten
sendes for innspill til de aktørene som vil være involvert i den praktiske gjennomføringen når nye metoder
innføres og det pågår en anskaffelsesprosess. Andre aktører som ikke står oppført på mottakerlisten, kan
imidlertid også gi innspill.
Innspillene sendes fortrinnsvis elektronisk til Sykehusinnkjøp HF: post@sykehusinnkjop.no eller per post
til: Postboks 40, 9811 Vadsø.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Iselin Dahlen Syversen på epost: iselin.syversen@sykehusinnkjop.no

Med hilsen

Bente Hayes
Innkjøpsdirektør legemidler
Sykehusinnkjøp HF
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