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Høring – Nasjonal veileder for utprøvende behandling 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 8. mai 2019. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 3. juni 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

Of takker for anledningen til å fremme høringsinnspill, og beklager at innspillet kommer etter 

oppsatt tidsfrist. 

Helsedirektoratet har presentert et høringsutkast i form av en elektronisk versjon av en ny 

veileder. Det er i korte trekk gjort rede for bakgrunnen for arbeidet, og tilknytningen til 

Kvalitetsmeldingen. Forøvrig består utkastet i hovedsak av summariske anbefalinger med 

varierende styrke-grad. Høringsutkastet skiller seg i vesentlig grad fra den vanlige formen for 

høringsutkast.  

Of mener utkastet reiser spørsmål knyttet til hva som er allerede vedtatte prinsipper og 

retningslinjer, og hva som er nye forslag. Direktoratets anbefalinger er i liten grad underbygget 

av drøftinger, og det er ikke fremstilt hvilke avveininger som ligger til grunn for 

anbefalingene. Of anser at utkastets form ikke er egnet til å gi en framstilling av direktoratets 

forslag. Det usedvanlig uoversiktlige høringsutkastet gjør det derfor krevende å fremme et 

kvalifisert høringsinnspill.  

Direktoratet har anmodet om at høringsinnspillene skal skje i form av utfylling av et Quest-

back dokument. Of anser at en slik form for tilbakemelding er uegnet for å besvare denne type 

sammensatte og kompliserte spørsmål. Of vil derfor ikke etterkomme anmodningen om å svare 

i form av en Quest-back undersøkelse, og vil be Legeforeningen om å vurdere om dette er en 

egnet måte å svare Helsedirektoratet på. Of vil minne om at høringsinstituttet er en viktig del 

av våre grunnleggende demokratiske prosesser, og at forringelse av høringsprosessene vil 

svekke vår anledning til medvirkning på viktige områder.  

Of har ellers følgende overordnede innspill til veilederen: 

Veilederen omfatter utprøvende behandling, eksperimentell behandling og kliniske studier. 

Saksfeltet dekker over ulike områder og tilrådningen vil være gyldig for en rekke høyst ulike 



behandlingstiltak. Of anser at en ganske kort skjematisk veileder med korte anbefalinger i liten 

grad vil være egnet for å kunne understøtte de mange ulike beslutningsprosessene veilederen 

skal dekke. Of vil vise til direktoratets ulike prioriteringsveiledere som er omfattende og 

detaljerte. Of anser at disse i større grad kan være egnet til å besvare de ulike og sammensatte 

spørsmålene som oppstår i klinisk praksis og i utprøvende behandling. Of mener altså at 

utformingen av veilederen er uegnet, og kan ikke se at veilederen vil bidra vesentlig til å 

klargjøre og rettlede på dette kompliserte feltet. 

Of vil også peke på enkelte andre forhold som ikke er godt avklart: 

Veilederen omtaler «utprøvende behandling». Begrepet kan dekke ulike tiltak, alt fra å 

anvende et registrert og veletablert medikament som har dokumentert effekt, men som ikke er 

registrert for aktuell indikasjon i Norge, til å ta i bruk helt nye og udokumenterte tiltak. Det 

kan dreie seg om å etablere en behandlingspraksis for en større gruppe pasienter, eller å gjøre 

et siste forsøk på å håndtere sykdomsprogresjon som ellers med sikkerhet vil ende i død, eller 

organdød. Det kan omhandle å ta i bruk kostbare nye legemidler, eller mindre tiltak uten 

nevneverdig økonomisk effekt, som nye prosedyrer for sårbehandling. Begrepet har altså 

gyldighet på en rekke ulike områder. I fremlegget er det i noen grad gjort presiseringer av 

hvilke situasjoner anbefalingen gjelder, men ikke i stor nok grad. Det etterlates et stort rom for 

egen tolkning. 

Tilsvarende er begrepet «kliniske studier» for dårlig avgrenset. Begrepet anvendes om ulike 

type studier, fra RCTer til rene oppfølgingsstudier som kan omfatte én eller ganske få 

pasienter. Det kan være medikamentstudier, studier av nye prinsipper for sårbehandling, nye 

kirurgiske prosedyrer eller mindre modifikasjoner av etablerte metoder.  

Manglende detaljering i fremlegget vanskeliggjør å gi meningsfulle innspill til anbefalingene. 

Tilrådningene vil i ulik grad være hensiktsmessige i de gitte eksemplene som er listet opp i 

avsnittet over. Of anser altså fremlegget som uegnet, og vil tilråde av direktoratet går gjennom 

problemstillingene på nytt, og reviderer høringsutkastet til nasjonal veileder.  

Of vil avslutningsvis bemerke at 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, og endelig føre til et svekket tilbud til pasientene, og 

svekke oppslutningen om tjenesten. Of har også tidligere stilt seg kritisk til forslagene til 

forskriftsfesting av Beslutningsforum og Nye metoder, og viser til disse høringsinnspillene.  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 


