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Representantforslag fra stortingsrepresentantene 
Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og 
Dag-Inge Ulstein om at Stortinget må få evaluerin-
gen av Beslutningsforum for nye metoder til 
behandling

Til Stortinget

Bakgrunn
Nye metoder er et nasjonalt system for innføring og 

utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten. Det er de 
regionale helseforetakene som eier Nye metoder, og 
Stortinget har valgt å lovfeste at fra 1. januar 2020 skal de 
regionale helseforetakene sørge for et felles system for å 
beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelse-
tjenesten. I forbindelse med lovfestingen av systemet 
for nye metoder ble det også vedtatt at systemet skal 
evalueres, jf. behandlingen av Innst. 93 L (2019–2020):

«Stortinget ber regjeringen – i tråd med priorite-
ringsmeldingen og de vedtatte målene for legemiddel-

politikken samt premissene i Prop. 55 L (2018–2019) – 
sørge for en evaluering av dagens organisering av og 
saksbehandling i systemet for nye metoder, med hen-
sikt å videreutvikle et system for likeverdig og rask intro-
duksjon av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.»

Denne evalueringen har blitt gjennomført av Prob-
samfunnsanalyse, og Helse- og omsorgsdepartementet 
mottok evalueringen 18. november 2021. Med bak-
grunn i at det er Stortinget selv som har vedtatt evalue-
ringen, mener forslagsstillerne det er viktig at evaluerin-
gen også blir behandlet i Stortinget.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :

1. Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stor-
tinget om evalueringen av systemet for nye meto-
der.

2. Stortinget ber regjeringen se på hvordan kontinuer-
lig utvikling av Beslutningsforum for nye metoder 
kan innlemmes i Nasjonal helse- og sykehusplan.

2. desember 2021

Olaug Vervik Bollestad Kjell Ingolf Ropstad Dag-Inge Ulstein
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