
Medlemsmøte

Møtet starter kl. 14.00

• Slå av mikrofonlyd

• Slå av kameraet

• Henvendelser merket «Korona» sendes til 

post@melanor.no

• Chatfunksjonen i Teams aktiveres ved å trykke 

på:

mailto:post@melanor.no


Medlemsmøte

Onsdag 10. Juni 2020 kl. 14.00-14.30



Organisasjon

Atle Hunstad 

Administrerende direktør +47 948 18 476 

Tore Flaatrud 

Advokat +47 90 79 24 33

Sara Bjølverud

Vikar +47 928 68 892

Henriette Ellefsen Jovik 

Seniorrådgiver +47 41 20 95 86

Jan Ivar Ingebrigtsen 

Seniorrådgiver +47 907 57 107

Rebekka Reitan

Kommunikasjonsleder +47 934 81 777



Informasjon fra Melanor

• Melanor evaluering

• Medlemsundersøkelse 2020: Medlemstilfredshet

• Bransjepolitisk evaluering – grunnlag for kommende eksterne 

evalueringer

• Intern evaluering

• Generalforsamling 17. juni kl. 14.00

• Lenke sendes ut til alle påmeldte mandag 15. juni

• Innlegg: Etikk og samfunnsansvar

• Innlegg: Balanserte kontrakter

• Ferieberedskap ved kritiske saker: Juli og første uken i august



Tiltak fra Melanor: Prisreguleringer

• Rolleavklaring

• Tre elementer: midlertidighet, tidsrom, prosent

• Status

Anledning- leverandørene

✓ Juridisk fundament- avklart

✓ Verktøy- std brev

✓ Individuelle søknader- ok

Rammer -politisk

✓ midler til økte kostnader utstyr- bevilget

✓ Adgang på prisøkning inntil 50%- presisert

Prosess- Sykehusinnkjøp

✓ Mottak- etablert

✓ Saksbehandling- etablert

• Fredag 12.6: Møte med helseregionene



Tiltak fra Melanor: Bransjestandard

• Norsk hurtigspesifikasjon COVID-19

• 3 ukers utviklingsforløp

• Saken ligger mellom HOD og FND



Tiltak fra Melanor: Evaluering Nye Metoder

• Rammer

• Mandat

• Melanors arbeid 



Bakgrunnsnotat: Nye Metoder

Bestilt av Stortinget i 2019 samtidig som de vedtok å lovfeste RHF’enes ansvar for å ha et felles system for å vurdere metoder. 

Ansvarlig for evalueringen: Helse-og omsorgsdepartementet. Oppdraget skal utføres av en underleverandør, konkurranse er utlyst.

Rapport leveres okt. 2021. Referansegruppen skal være uavhengig i evalueringsarbeidet, de har en rådgivende funksjon og skal sikre 

at aktørene i og utenfor Nye Metoder bidrar til framdrift. Mandat: Vurdering av saksbehandling, kommunikasjon og organisering av 

systemet, særlig;

• Medisinsk-teknologisk utvikling og persontilpasset medisin

• Implementering

• Unntaksordningen

Melanors arbeid mot evalueringen prioriteres høyt – viktig område med store ringvirkninger for bransjen, men også for helsetjenesten 

og pasientene. En viktig målsetning med arbeidet er å bli hørt i evalueringen og få gjennomslag for viktige forbedringsområder i 

evalueringen og bidra til nødvendig utvikling av dagens nye Metoder. Melanor kommer til å være tidlig synlig på banen ovenfor 

leverandører, samt bidra med nisjekunnskap og erfaringer. Melanor vil tilby data, fakta eller eksempler som illustrerer medlemmenes 

erfaring med Nye Metoder. Bransjens innspill baseres på kunnskap vi allerede har samlet inn gjennom dialogen med medlemmer, en 

egen ekspertgruppe som vil møtes i tiden fremover, samt en spørreundersøkelse blant medlemmer som kjenner systemet



• Neste medlemsmøte blir i løpet av august/september

• Informasjon deles på: https://www.melanor.no/nb/korona-covid-19/

• Følg oss på LinkedIn, Twitter og Facebook

https://www.melanor.no/nb/korona-covid-19/

