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Uttalelse	–	Unntaksordningen	innenfor	Nye	Metoder	
	
 
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst takker for anledningen til å knytte noen 
kommentarer til dette arbeidet, og ønsker å bemerke følgende: 

 
1. Brukermedvirkningen i arbeidet har ikke vært reell. Reell brukermedvirkning 

oppnår en først når brukerrepresentanter blir aktivt med i hele prosessen 
helt fra begynnelsen. Dette bør tilstrebes i fremtiden, og det vil bidra til å 
følge opp evalueringen av Nye Metoder der det ble anbefalt at 
brukermedvirkningen bør styrkes. Når brukere først kobles på helt til slutt, i 
interregionalt fagdirektørmøte, blir brukermedvirkningen ikke reel og 
tilfredsstillende.  

 
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF støtter uttalelsen fra brukerutvalget i 
Helse Vest RHF:  

 
«Vi setter pris på at brukerrepresentanter ble involvert i saken i det 
interregionale fagdirektørmøtet 21.11.2022 og at det der ble bestemt at det 
skulle innhentes synspunkter fra de 4 regionale brukerutvalgene.  
Men vi er skuffet over at brukerrepresentanter først ble involvert når 
fagdirektørene behandlet den 21.11.2022. Reell brukermedvirkning oppnår 
en først når brukerrepresentanter blir aktivt med i hele prosessen helt fra 
begynnelsen. Dette bør tilstrebes i fremtiden, og det vil bidra til å følge opp 
evalueringen av Nye Metoder der det ble anbefalt at brukermedvirkningen 
bør styrkes.» 
 
 

2. Brukerutvalget ser det ikke er noen anbefaling om brukermedvirkning i 
behandling av sakene i interregionalt fagdirektørmøte. Brukermedvirkning i 
behandlingen kan løses ved at minst to av de fire brukerrepresentantene i 
Nye Metoder inviteres inn når disse søknadene om gruppeunntak skal 
behandles. Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF stiller gjerne i dialog om 
hvordan brukermedvirkningen kan sikres på en tilfredsstillende måte.   
 
Dette vil også være et tiltak for å styrke brukermedvirkningen i Nye Metoder. 
 
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF støtter uttalelsen fra brukerutvalget i Helse Vest 
RHF:  
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«RBU Helse Vest støtter arbeidsgruppens anbefalinger knyttet til 
saksbehandling og avgjørelse for gruppeunntak.  
Vi savner anbefaling om brukermedvirkning når sakene skal behandles i det 
interregionale fagdirektørmøtet. Rent praktisk foreslår vi at 2 av de 4 
brukerrepresentantene i Nye Metoder kalles inn når disse søknadene om 
gruppeunntak skal behandles. Det interregionale fagdirektørmøtet er – etter 
våre opplysninger - en gang i måneden samme dag som det er møter i 
Bestillerforum og Beslutningsforum. Brukerrepresentantene i Nye Metoder 
vil da være lett tilgjengelige. Hvem av brukerrepresentantene som skal kalles 
inn, kan variere alt avhengig av hvilken pasientgruppe det gjelder.  
Dette vil også være et tiltak for å styrke brukermedvirkningen i Nye 
Metoder.» 
 

3. Når nei-beslutning foreligger, må det likevel være rom for individuell 
vurdering av helt spesielle saker. Bare slik kan Stortingets eksplisitte 
forutsetning om at	det	i	hele	prosessen	skal	være	rom	for	individuelle	
vurderinger	oppfylles.  

 
Brukerutvalget mener derfor at den gjennomgangen som gjøres av 
unntaksordningen nå må vurdere hvordan man kan sikre en ordning der 
enkeltpasienter fremdeles kan vurderes for en behandling som har fått nei i 
Nye metoder. Alle pasienter har etter loven en rett til en individuell 
vurdering, men den kan i praksis bli innskrenket om ikke det foreligger en 
ordning der det kan søkes om at pasienter kan få tilbud om en behandling 
som har fått nei i Nye metoder.  

 

Brukerutvalget forstår bekymringen for at dette kan undergrave selve 
systemet, men mener at pasientens rett til individuell behandling er viktigere 
enn hensynet til systemet. 
 

4. Gjennom hele prosessen må det være fokus på lik tilgang på helsetjenester. 
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er for eksempel bekymret for om det kan 
være de mest ressurssterke pasientene som nyter godt av 
unntaksordningene. Brukerutvalget ber om at det vurderes om jevnlig 
praksisgjennomgang i fagdirektørmøter er godt nok til å sikre lik tilgang for 
alle pasienter uavhengig av bakgrunn eller geografisk tilhørighet.   
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