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09:00

Velkommen
v/Katrine Bryne og Karoline Knutsen, Seniorrådgivere LMI

09:05

Hvordan påvirker den medisinske utviklingen innføringer
av nye behandlinger i Norge?
v/ Steinar Thoresen, MD, PhD. Professor emeritus, Sr. Medical
Consultant Oncology, Merck

09:15-11:00

DEL 1: Hva mener vi med usikkerhet og hvilken betydning vil
dette ha i framtiden?

09:15

Usikkerhet i helseøkonomiske analyser i møte med nye og innovative
behandlingsmuligheter
v/Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI og partner i Vista
Analyse

09:30

Håndtering av usikkerhet i helseøkonomiske analyser, hvilke utfordringer
og muligheter ser dere fremover?
v/Eline Aas, Førsteamanuensis, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

09:45

Hvilke utfordringer og muligheter medfører usikkerhet knyttet til nye
behandlinger for Sykehusinnkjøp og hvordan formidles dette til beslutningsstakere
v/ Iselin Dahlen Syversen, konst. avdelingsleder, Avdeling Nye metoder, Sykehusinnkjøp

10:00

Utfordringer og muligheter ved håndtering av usikkerhet i metodevurderinger
sett fra legemiddelindustriens perspektiv og forslag til videre utvikling
v/Jens Østby, Head of Market Access & Governmental Affairs, Biogen
Samtale
- Jens Østby, Head of Market Access & Governmental Affairs, Biogen
- Einar Andreassen, Fung. områdedir. for metodevurdering & refusjon, SLV
- Iselin Dahlen Syversen, konst. avdelingsleder, Avdeling
Nye metoder, Sykehusinnkjøp
- Dag Morten Dalen Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI og partner i Vista Analyse
- Eline Aas, Førsteamanuensis, avdeling for helseledelse og
helseøkonomi, UiO

10:15

10:40
11:00-12:30

PAUSE
DEL 2: Prioriteringer i helsetjenesten

11:00

Post Proba – hva kan gjøres nå og hva må løftes
i arbeid med ny Prioriteringsmelding?
v/ Audun Ohna, Director of Market Access and Pricing, Roche

11:05

Ulik praksis og prioritering av liv og helse i helserelaterte
investeringer
v/Erland Skogli, Partner, Menon

11:20

Er veilederen Vurdering av virkninger på folkehelsen og helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser relevant for prioriteringer
i helsetjenesten?
v/ Kjartan Sælensminde, spesialrådgiver i Helsedirektoratet

11:35

I hvilken grad er det behov for ny prioriteringsmelding, hvilke
problemstillinger kan løses uten en stortingsmelding og hva
bør trekkes inn i arbeidet med ny prioriteringsmelding?
v/Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

11:50

Samtale: Hvorfor det er behov for en ny Prioriteringsmelding?
- Tone Trøen (H),
- Ingvild Kjerkol, Helseminister (AP)
- Karita Bekkemellem, Administrerende direktør, LMI
- Hans Olav Melberg, forsker ved OUS og professor ved
Universitetet i Tromsø (UiT)
Oppsummering og veien videre
v/Katrine Bryne og Karoline Knutsen, Seniorrådgivere LMI

12:20-13:30

Lunsj og mingling

