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Nasjonal veileder for utprøvende behandling  
 
Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonal veileder for utprøvende behandling. 
Veilederen skal ta utgangspunkt i de nasjonale prinsippene for utprøvende behandling, 
presentert i Kvalitetsmeldingen av 2012-2013, og gjeldende regulering av forskning og 
pasientbehandling. 
 
Hensikten med veilederen er å sikre god kvalitet når helsetjenesten tilbyr utprøvende 
behandling og gi anbefalinger for: 

• ivaretakelse av pasientsikkerhet, -informasjon og medvirkning 

• hvordan tjenesten kan sikre likeverdig tilbud og oppfølging av pasientene 

• hvordan tjenesten kan understøtte behovet for å utvikle en mer systematisk praksis 
for dokumentering av data om omfang samt behandlingseffekt (nytte/risiko) på 
tilnærmet samme nivå som utprøvende behandling tilbudt gjennom kliniske studier. 

 
Veilederen er særlig utviklet for spesialisthelsetjenesten, og retter seg primært mot 
behandlende helsepersonell og ledere. Helsedirektoratet skriver at pasientrettet informasjon 
vil bli utarbeidet i forbindelse med publisering av veilederen. Dette vil bli gjort tilgjengelig på 
helsenorge.no. 
 
Utkastet består av ni anbefalinger, fordelt på to kapitler. Helsedirektoratet skriver at de særlig 
ønsker tilbakemelding på utprøvende behandling utenfor kliniske studier, da gjerne med 
praktiske eksempler. 
 
Utkastet foreligger kun i digital versjon. Se Helsedirektoratets nettsider: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovende-behandling-horingsutkast  
 
Les mer på nettsidene til Helsedirektoratet: 
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-veileder-for-utprovende-
behandling#h%C3%B8ringsutkast   
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  
30. mai. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
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Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Ingvild Bjørgo Berg 
Helsepolitisk rådgiver   
 
  

 
  

 


