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Møte i Beslutningsforum for nye metoder 11. juni 2018 - Innkalling 

Med dette innkalles til møte i Beslutningsforum for nye metoder: 

Mandag 11. juni 2018 klokka 09:30 
på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. 

Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14, fordi disse er å anse som 
organinterne dokumenter fram til beslutningen er tatt. Etter at beslutningen er tatt, er 
dokumentene offentlige. 

Eventuelle forfall bes meldt til sekretariatet for Beslutningsforum for nye metoder, ved 
Mette Nilstad på tlf. 917 18 308. 

Vel møtt. 

Med vennlig hilsen 

Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
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Møtedato: 11. juni 2018 
 
Vår ref.: 
2018/222 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Mette Nilstad – tlf. 917 18 308 

Sted/Dato: 
Stjørdal, 04.06.2018 

 

 
Sak 068– 2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Beslutningsforum for nye metoder inviteres til å beslutte følgende saksliste for møte den 
11. juni 2018: 
 

Saksnr. Sakstittel  

Sak 068-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 069-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye 

metoder, den 14. mai 2018 
 

Sak 070-2018 Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) for behandling av 
malignt melanom 

 

Sak 071-2018 Alectinib (Alecensa) - Førstelinjebehandling av avansert ALK-
postitiv ikke-småcellet lungekreft 

 

Sak 072-2018 Atezolizumab (Tecentriq®) til behandling av pasienter med 
urotelialt karsinom som har mottatt kjemoterapi 

 

Sak 073-2018 Behandling med palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med 
aromatasehemmer til behandling av HR+/HER2- 
lokalavansert/metastatisk brystkreft 

 

Sak 074-2018 Behandling med palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med 
fulvestrant til behandling av HR+/HER2- 
lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere 
endokrinbehandling 

 

Sak 075-2018 MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner  
Sak 076-2018 Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye 

metoder, oversikt 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 13, 1, jf. FLV 
§ 13, 1 nr. 2. 

 

Sak 077-2018 Referatsaker 
1. Brev av 22. mai 2018 fra Diabetesforbundet med 

kommentarer til beslutning vedr. Sak 065-2018 FreeStyle 
Libresystemet for egenmåling av blodsukker – for barn 

2. Brev av 27. mai 2018 fra Finn Helge Quist ang. 
Beslutningsforums avslag på kreftmedikamentet Ixazomib 
(Ninlaro) – klage støttet av 2.124 underskrifter 

3. E-poster fra fem enkeltpersoner vedr. klage på avslag 
knyttet til godkjenning av Ixazomib (Ninlaro) for 
behandling av myelomatose 
E-postene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.1 

4. Brev av 31. mai 2018 fra advokatfirmaet Lippestad på 
vegne av organisasjonen SMA Norge – anmodning til 
Beslutningsforum om å foreta en fornyet vurdering av 
beslutningen vedrørende Spinraza til SMA-pasienter over 
18 år. 
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5. Brev av 7. juni 2018 fra Abbot Norge as vedr. Flash 
Glukosemonitorering (lagt fram på møtet). 

Sak 078-2018 Eventuelt 
 

 

 
 
Stjørdal, 4. juni 2018 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
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Møtedato: 11. juni 2018 
 
Vår ref.: 
 2018/222 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Mette Nilstad – tlf. 917 18 308 

Sted/Dato: 
Stjørdal, 04.06.2018 

 
 

Sak 069–2018  Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for 
nye metoder 14. mai 2018 

 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14. mai 2018 til 
godkjenning.  
 
 
Forslag til beslutning: 
Protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mai 2018 godkjennes. 
 
 
 
Stjørdal, 4. juni 2018 
 
 
Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mai 2018. 
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Protokoll - godkjent 

 
Vår ref.: 
2018/222   
 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Mette Nilstad/ 917 18 308 

Sted/dato: 
Gardermoen, 11.06.2018 
  

 
Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder 
Møtedato: 14. mai 2018 klokka 09.30 
Møtested: Radisson Blu Airport Hotel - Gardermoen 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Stig A. Slørdahl  adm. direktør, Helse Midt-Norge RHF 
Lars Vorland adm. direktør, Helse Nord RHF 
Cathrine M. Lofthus adm. direktør, Helse Sør-Øst RHF – deltok delvis per telefon 
Herlof Nilssen adm. direktør, Helse Vest RHF  
  
Observatør:  
Linn Merethe Hefte Bæra observatør fra de Regionale brukerutvalgene 
  
Sekretariatet: 
Mette Nilstad seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF  
Hanne Sterten kommunikasjonsrådgiver, Helse Midt-Norge RHF   
  
Bisittere: 
Geir Tollåli fagdirektør, Helse Nord RHF 
Baard-Christian Schem fagdirektør, Helse Vest RHF 
Henrik A. Sandbu fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF 
Jan Chr. Frich fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF 
Elisabeth Bryn Statens Legemiddelverk  
Camilla Hjelm Statens Legemiddelverk 
Ingrid Dirdal seniorrådgiver, Helse Vest RHF 
Randi Spørck seksjonsleder, Helse Nord RHF  
  
 
Forfall 
 
Navn:  
Bjørn Guldvog 
  

Helsedirektør (observatør) 
Vararepresentant til observatør fra Helsedirektoratet (Olav V. 
Slåttebrekk) kunne ikke møte 
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Sak 54-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel 

Sak 054-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 055-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, 

den 23. april 2018 
Sak 056-2018 Fumaderm til behandling av plakkpsoriasis 
Sak 057-2018 Brodalumab (Kyntheum®) til behandling av moderat til alvorlig 

plakkpsoriasis - Oppfølging av sak 38-2018  
Sak 058-2018 Guselkumab (Tremfya®) til behandling av moderat til alvorlig 

plakkpsoriasis   
Sak 059-2018 Fedmekirurgi for personer med diabetes type 2 og en 

kroppsmasseindeks under 35 
Sak 060-2018 MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner 
Sak 061-2018 Ustekinumab (Stelara®) til behandling av voksne pasienter med 

moderat til alvorlig Crohns sykdom   
Sak 062-2018 Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på 177Lutetium for behandling 

av nevroendokrin kreft 
Sak 063-2018 Edaravone til behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS) 
Sak 064-2018 Atezolizumab (Tecentriq®) til behandling av lokalavansert eller 

metastatisk PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft – etter tidligere 
behandling med kjemoterapi 

Sak 065-2018 FreeStyle Libre systemet for egenmåling av blodsukker – for barn 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 066-2018 Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye 
metoder, oversikt 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd. 

Sak 067-2018 Eventuelt 
 
 
Beslutning: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
 

Sak 055-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i 
Beslutningsforum for nye metoder, den 23. april 
2018 

 
Beslutning: 
 
Protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. april 2018 
godkjennes.  
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Sak 056-2018 Fumaderm til behandling av plakkpsoriasis 
 
Beslutning: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en 
lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger 
både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en 
behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder innføring av nye biotilsvarende 
medikamenter, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som 
endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. 
 

1. Fumaderm skal ikke nyttes til behandling av plakkpsoriasis. 
 

2. Pasienter som har gyldig blåresept på Fumaderm forskrevet før 1. mai 2018 
kan benytte denne så lenge den er gyldig 

 
 

Sak 057-2018 Brodalumab (Kyntheum®) til behandling av 
moderat til alvorlig plakkpsoriasis - Oppfølging av 
sak 38-2018 

 
Beslutning: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en 
lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger 
både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en 
behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder innføring av nye biotilsvarende 
medikamenter, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som 
endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. 
 
1. Brodalumab (Kyntheum®) kan innføres til behandling av moderat til alvorlig 

plakkpsoriasis. 
 

2. En innføring forutsetter at bruken skal styres av rangering i LIS-anbud.  
 
 
 

Sak 058-2018 Guselkumab (Tremfya®) til behandling av moderat 
til alvorlig plakkpsoriasis   

 
Beslutning: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en 
lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger 
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både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en 
behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder innføring av nye biotilsvarende 
medikamenter, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som 
endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. 
 
Guselkumab (Tremfya®) innføres ikke nå til behandling av moderat til alvorlig 
plakkpsoriasis. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet 
av anbudsprosessen skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder, når denne 
er gjennomført. 
 
 

Sak 059-2018 Fedmekirurgi for personer med diabetes type 2 og 
en kroppsmasseindeks under 35 

 
Beslutning: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en 
lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger 
både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en 
behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder innføring av nye biotilsvarende 
medikamenter, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som 
endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. 
 
1. Bruk av fedmekirurgi ved diabetes type 2 og kroppsmasseindeks under 35 kan 

nyttes dersom dette anses å være det beste behandlingsalternativet. Metoden 
innføres ikke som et tilbud til alle de pasienter med diabetes som ikke har lykkes 
med å gå ned i vekt. 
 

2. Vurdering av bruk av denne behandlingen skal foretas av egne helseforetak. Den 
må ikke inngå som en del i offentlige anskaffelser. 

 
 

Sak 060-2018 MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner 
 
Saken utsettes. 
 

 
Sak 061-2018 Ustekinumab (Stelara®) til behandling av voksne 

pasienter med moderat til alvorlig Crohns sykdom   
 
Beslutning: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en 
lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger 
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både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en 
behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder innføring av nye biotilsvarende 
medikamenter, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som 
endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. 
 
Ustekinumab (Stelara®) innføres ikke nå til behandling av Crohns sykdom. 
Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet av 
anbudsprosessen skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder, når denne er 
gjennomført. 

 
 

Sak 062-2018 Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på 
177Lutetium for behandling av nevroendokrin kreft 

 
Saken utsettes. 

 
  
Sak 063-2018 Edaravone til behandling av amyotrofisk lateral 

sklerose (ALS) 
 
Beslutning: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en 
lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger 
både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en 
behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 
overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne 
vurderes på nytt. 
 
Edaravone innføres ikke til behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS). 
 
 

Sak 064-2018 Atezolizumab (Tecentriq®) til behandling av 
lokalavansert eller metastatisk PD-L1 negativ ikke-
småcellet lungekreft – etter tidligere behandling 
med kjemoterapi 

 
Beslutning: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en 
lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger 
både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en 
behandlingsmetode. 
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Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder innføring av nye biotilsvarende 
medikamenter, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som 
endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. 
 
Atezolizumab (Tecentriq®) innføres ikke til behandling av lokalavansert eller 
metastatisk PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft – etter tidligere behandling med 
kjemoterapi. 
 
 

Sak 065-2018 FreeStyle Libre systemet for egenmåling av 
blodsukker – for barn 

 
Beslutning: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en 
lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger 
både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en 
behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder innføring av nye biotilsvarende 
medikamenter, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som 
endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. 
 
 
1. Beslutningsforum for nye metoder viser til beslutning i sak 94-2017, i møte 23. 

oktober 2017. I tråd med dette er det gjennomført en anbudsprosess knyttet til 
barn med type 1 diabetes. 
 

2. Flash glukosemåleren – Freestyle Libre kan innføres til behandling/oppfølging av 
barn (fram til fylte 18 år som er spesialisthelsetjenestens ansvar) med diabetes 
type 1 og andre typer diabetes. Dette må gjøres i tråd med de forhandlingene som 
er gjennomført med Abbott Norge.  

 
3. For å ivareta informasjonssikkerhet hva gjelder pasientopplysninger skal følgende 

være på plass før beslutningen under punkt 1 over iverksettes: 
a. Det skal lages informasjonsmateriell for involvert helsepersonell som 

følger opp barna, slik at man sikrer at helsepersonell ikke forutsetter eller 
bruker avlesning av data fra skyløsning.  

b. Det skal lages informasjonsmateriell for foreldre/barn som får tilbud om 
Freestyle Libre, slik at foreldre og barn er informert om at skyløsningen 
foreløpig ikke har dekkende informasjonssikkerhet og derfor ikke kan 
brukes av helsepersonell til avlesning. 

c. Informasjonsmateriellet skal godkjennes av fagdirektørene. 
 
 
 
 
 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 
11. juni 2018 - saksdokumenter offentlig versjon

11



 

Sak 066-2018 Legemidler til behandling i Beslutningsforum for  
 nye metoder, oversikt 
 

        Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd. 
 
Beslutning: 
Oversikt over legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder per 03. 
mai 2018 tas til orientering. 
 

 
Sak 067-2018  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Gardermoen, den 11. juni 2018 
 
 
 
 
____________________ ____________________   
Stig A. Slørdahl Cathrine M. Lofthus 
Helse Midt-Norge RHF Helse Sør-Øst RHF 
 
 
____________________ ____________________   
Lars Vorland Herlof Nilssen 
Helse Nord RHF  Helse Vest RHF 
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Sak 070– 2018  Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) for behandling  
av malignt melanom 

 
   Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14. 
 
Dette saksgrunnlaget er unntatt offentlighet fordi det er å anse som et organinternt dokument fram 
til beslutningen er tatt. Etter at beslutningen er tatt, er dokumentet offentlig. 

 
Formål 
Vedlagt oversendes sak ad. Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) for behandling av 
malignt melanom til Beslutningsforum for nye metoder. 
 
Saken er oversendt fra fagdirektørene i de regionale helseforetak. 
 
Fagdirektørene har gitt følgende anbefaling: 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang 
prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av 
beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 
overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på 
nytt. 
 
Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) innføres ikke til behandling av metastatisk malignt 
melanom. 
 
 
Stjørdal, 4. juni 2018. 
 
 
 
Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg:  Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 ang talimogene laherparepvec 

(Imlygic/T-Vec) for behandling av metastatisk malignt melanom. 
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NOTAT 
 
Deres ref.:  Vår ref.:   Saksbehandler/dir. tlf.:  Sted/dato: 
      Henrik A. Sandbu 958 71 772  Stjørdal, 4.06.2018 

 

 

Til: Adm. dir. Stig A. Slørdahl 
Fra: Direktør for helsefag Henrik A. Sandbu 
 

Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 - Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-

Vec) for behandling av malignt melanom  

 

Anbefaling 

Fagdirektørene anbefaler at talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) ikke innføres til 

behandling av metastatisk malignt melanom. 

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 

overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på 

nytt. 

Bakgrunn 

Statens legemiddelverk (SLV) har utarbeidet en hurtig metodevurderingen av legemiddelet 

talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) til behandling av malignt melanom. Vurderingen 

tok utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av produsenten Amgen. Hurtig 

metodevurderingen ble klarert i Bestillerforum 04.04.2017. 

Dette er en behandlingsform som faller inn under definisjonen av genterapi, og trenger da 

en vurdering i tråd med bestemmelser i bioteknologiloven. Helsedirektoratet har fattet et 

vedtak hvor den 04.07.2017 godkjente Imlygic etter søknad fra Amgen AB. 

SLV har i etterkant gjort en oppdatering på bestilling fra Bestillerforum (sak 116-17) hvor det 

blant annet ble gjort en vurdering av valgt komparator. Vi mottok et oppdatert notat 

09.01.2018. Fagdirektørene har i etterkant gjort en vurdering av det samla 

dokumentasjonsgrunnlaget. 

Fra metodevurderingen og oppdatert notat 

Malignt melanom: Malignt melanom er en type hudkreft. Den representerer bare en liten 

andel (<5%) av alle hudkreft tilfeller. Malignt melanom utvikler seg raskt, sprer seg til andre 

steder på huden og til indre organer. Sykdommen har høy mortalitet (dødelighet). Absolutt 

prognosetap er usikkert, SLV viser til metodevurdering for pembrolizumab for samme 

    Besøksadresse Postadresse Telefon: 74 83 99 00 
    Wesselsveg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 
    7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no 
  Org.nr. 983 658 776 
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indikasjon hvor dette var beregnet til 15,86 QALYs. SLV vurderer at ubehandlet metastatisk 

malignt melanom er en alvorlig sykdom. 

Behandling av metastatisk malignt melanom/ talimogene laherparepvec (Imlygic®): 

Det finnes flere behandlingsalternativ for den pasientpopulasjonen som er relevant for 

behandling med talimogene laherparepvec (Imlygic®). Dette er blant annet annen 

immunterapi (ipilimumab, pembrolizumab og nivolumab), BRAF-hemmere, stråling og 

elektrokjemoterapi. 

Talimogene laherparepvec er en svekket form for herpes simplex-virus type slik at det 

ødelegger tumorceller. I tillegg hjelper talimogene laherparepvec immunsystemet til å 

gjenkjenne og ødelegge tumorer i hele kroppen din. Klinikere som SLV har konsultert anslår 

at om lag 15 pasienter kan være aktuelle for behandling med Imlygic hvert år i Norge. 

Dokumentasjonen for relativeffekt av talimogene laherparepvec (Imlygic®) bygger på en 

analyse hvor talimogene laherparepvec (Imlygic®) sammenlignes med ipilimumab. Kliniske 

eksperter som SLV har konsultert mener at ipilimumab ikke lenger er ansett som førstevalg i 

behandling av disse pasientene, men at pembrolizumab og nivolumab er mer relevante. 

Basert på indikasjonens ordlyd vil BRAF-hemmere også kunne være aktuelle som 

behandlingsalternativ. 

Dokumentasjon av effekt:  

Dokumentasjonen for kostnadseffektivitet av talimogene laherparepvec (Imlygic®) bygger på 

en analyse hvor Imlygic® sammenlignes med ipilimumab. Siden analysen ble innlevert på et 

tidspunkt hvor ipilimumab fortsatt var et relevant behandlingsalternativ, mente SLV da at 

ipilimumab kunne benyttes som komparator i denne analysen.  

SLV mener at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for å beregne relativ effekt, og at en da 

ikke har grunnlag for å kvantifisere en eventuell effektforskjell mellom talimogene 

laherparepvec (Imlygic®) og ipilimumab. SLV peker på følgende svakheter: 

 Amgens forsøk på å korrigere for forskjeller i pasientpopulasjonene mellom Imlygic 

og ipilimumab øker usikkerheten rundt heterogeniteten for de ulike 

pasientpopulasjonene. 

 Bruken av registerdata i den helseøkonomiske modellen. 

 Metoden som er brukt for å estimere langvarig kurasjon. 

 Bruken av begrensede og umodne data på totaloverlevelse. 

 

SLV påpeker at talimogene laherparepvec (Imlygic®) har vist effekt i behandling av voksne 

pasienter med ikke-reseserbart melanom som er regionalt eller med fjernmetastaser uten 

skjelett-, hjerne-, lungesykdom eller annen visceral sykdom. På tross av mangel på 

dokumentasjon for systemisk effekt fikk noen pasienter varig respons. SLV kan ikke 
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kvantifisere størrelse av den relative effektforskjellen mellom talimogene laherparepvec 

(Imlygic®) og relevante komparator. 

Helseøkonomi:  

Amgen har estimert kostnadseffektiviteten av talimogene laherparepvec (Imlygic®) 

sammenlignet med ipilimumab. SLV er som nevnt ikke enige i analysen Amgen har gjort og 

vurderer at det ikke er mulig å estimere en inkrementell kostnadseffektivitetsratio (ICER). 

Siden det ikke er beregnet kostnadseffektivitet, er det heller ikke estimert budsjettvirkning 

for sykehusene ved å ta i bruk talimogene laherparepvec (Imlygic®) ved behandling av 

malignt melanom. Legemiddelverket har imidlertid estimert en årlig kostnad på om lag 17 

mill. NOK dersom 15 pasienter behandles med talimogene laherparepvec (Imlygic®) per år. 

Det er da ikke trukket fra eventuell behandling som disse pasientene ville fått i stedet for 

talimogene laherparepvec (Imlygic®). Et slikt fratrekk vil gjøre at budsjettkonsekvensene blir 

lavere enn 17 mill. NOK. SLV mener at budsjettkonsekvensene av å innføre Imlygic til malignt 

melanom vil være begrensede. 

Vurdering fra fagdirektørene 

Det er ikke grunnlag for å konkludere om talimogene laherparepvec (Imlygic®) oppfyller 

prioriteringskriteriene. Metoden vil sannsynligvis ikke være et førstevalg, metoden er 

sammenlignet med et behandlingsalternativ som per i dag ikke lenger er førstevalget, den 

relative effektforskjellen er ikke beregnet og vi har da verken en inkrementell 

kostnadseffektivitetsratio eller budsjettkonsekvenser. Det er med denne bakgrunnen 

vanskelig å vurdere om metoden med utgangspunkt i prioriteringsmeldingen og sjekklisten 

som stod i styresakene om nasjonalt system for innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten. Selv om dette er en sykdom som rammer få, vil den ikke falle inn 

under definisjonen for sjeldne tilstander i prioriteringsmeldingen, og det er heller ikke slik at 

det ikke finnes andre alternative tiltak.  Her presenteres vurderingen i en matrise: 

Metode Kommentar 

1 Er det gjort greie for effekt, 

sikkerhet, kostnader, 

organisatoriske konsekvenser, 

kostnadseffektivitet, 

budsjettkonsekvenser, etikk og jus 

på en tilfredsstillende måte? 

Nei. 

2 Er effekten av den nye metoden 

tilstrekkelig dokumentert i den 

pasientpopulasjonen som antas å 

være aktuell i den norske kliniske 

praksisen? 

Dokumentasjonsgrunnlaget er mangelfullt. 

3 Er det andre aktuelle overlappende Metoden er ikke sammenlignet med det som er 
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 Metode Kommentar  

nye metoder som bør inkluderes i 

vurderingene? 

førstevalget i dagens behandling. 

4 Er bivirkningsprofilen tilstrekkelig 

dokumentert og ivaretatt i form av 

økte kostnader og/eller lavere 

livskvalitet i vurderingen av den nye 

metoden? 

Ja.  

5 Kan metoden innføres innenfor 

eksisterende økonomiske rammer? 

Budsjettkonsekvensene er usikre.   

6 Vil innføring av metoden kreve 

organisatoriske endringer (som for 

eksempel endring i 

arbeidstidsordning, vaktplan og 

annet)? 

Nei.  

7 Vil innføringen av metoden kreve 

kompetansehevende tiltak? 

Nei.  

8 Finnes det lokaler som er egnet til 

bruk for gjennomføring av 

metoden? 

Ja.  

9 Vil innføring av metoden kunne 

reise viktige problemstillinger? 

Det er ikke identifisert andre viktige 

problemstillinger. 

10 Konklusjon: Bør metoden innføres i 

RHF-ene? 

Nei. 

11 Er det oppgitt en tilfredsstillende 

plan for oppfølging av metoden i 

innføringsperioden? 

De nasjonale retningslinjene anbefales vurdert.  

12 Tilleggsinformasjon   

Tabell 1 Vurderinger fra fagdirektørene med utgangspunkt i metodevurderingen og 
prioriteringsmeldingen 

Vedlegg og linker: 

1. Følgebrev fra Sekretariatet for Bestillerforum RHF  

2. Link til hurtig metodevurdering : 

https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Talimogene%20laherparepvec%20-

%20Hurtig%20metodevurdering%20offentlig%20versjon%20(2).pdf    

3. Link til oppdatert sammendrag: 

https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Imlygic_Oppdatert%203%20siders%2

0sammendrag.pdf  
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Helse Vest RHF, v/Fagdirektør Baard-Christian Schem  

Helse Sør-Øst RHF, v/Fagdirektør Jan Christian Frich 

Helse Nord RHF, v/Fagdirektør Geir Tollåli  

Helse Midt-Norge RHF, v/Fagdirektør Henrik Sandbu  

 

Kopi: Fagdirektørsekretariatet v/Ingrid Dirdal, Helse Vest RHF 

 

  Oslo 9. januar 2018 

 
 
Sak til beslutning: ID2015_018_Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-
Vec) for behandling av malignt melanom 
 
Herved oversendes hurtig metodevurdering (datert 01.03.2017) med tilhørende oppdatert tresiders 
sammendrag utarbeidet av Statens legemiddelverk (SLV) datert 05.01.2017 med tittel «Talimogene 
laherparepvec (Imlygic/T-Vec) for behandling av malignt melanom ", ID2015_018 
 
Medlemmene av Bestillerforum RHF har klarert metodevurderingen som 04.04.2017 ble sendt til 
Helsedirektoratet for behandling etter bestemmelser i bioteknologiloven. 
 
Bestillerforum RHF fikk i sitt møte den 21.08.2017 informasjon om utfallet av Helsedirektoratets 
behandling av metoden etter bestemmelser i bioteknolgiloven. (Helsedirektoratet fattet 04.07.2017 
et vedtak hvor de godkjente Imlygic etter søknad fra Amgen AB.) I møtet 21.08.2017 ba 
Bestillerforum RHF SLV om å gjennomgå metodevurderingsrapporten èn gang til før denne ble sendt 
til beslutning. Det oppdaterte sammendraget er resultat av SLVs gjennomgang.   
 
 

Med vennlig hilsen 

 
Helene Örthagen 
---------------------------------------------- 
Sekretariat  
Nye metoder 
E-mail:Nyemetoder@helse-sorost.no 
Tlf: + 482 69 808 
 
Helse Sør-Øst 
www.nyemetoder.no 
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Vår ref.: 
2018/222 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Mette Nilstad – tlf. 917 18 308 

Sted/Dato: 
Stjørdal, 04.06.2018 

 
 

Sak 071– 2018  Alektinib (Alecensa®) – Førstelinjebehandling av  
ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft 

 
   Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14. 
 
Dette saksgrunnlaget er unntatt offentlighet fordi det er å anse som et organinternt dokument fram 
til beslutningen er tatt. Etter at beslutningen er tatt, er dokumentet offentlig. 

 
Formål 
Vedlagt oversendes sak ad. Alektinib (Alecensa®) – Førstelinjebehandling av ALK-positiv 
avansert ikke-småcellet lungekreft til Beslutningsforum for nye metoder. 
 
Saken er oversendt fra fagdirektørene i de regionale helseforetak. 
 
Fagdirektørene har gitt følgende anbefaling: 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang 
prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av 
beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder innføring av biotilsvarende 
medikamenter, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som endrer 
resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. 
 
Alektinib (Alecensa®) skal med dagens pris ikke nyttes til førstelinjebehandling av ALK-positiv 
avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). 
 
 
Stjørdal, 4. juni 2018 
 
 
 
Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg:  Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 ang. Alektinib (Alecensa®) – 

Førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft 
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NOTAT 
 
Deres ref.:  Vår ref.:   Saksbehandler/dir. tlf.:  Sted/dato: 
      Henrik A. Sandbu 958 71 772  Stjørdal, 4.06.2018 

 

 

Til: Adm. dir. Stig A. Slørdahl 
Fra: Direktør for helsefag Henrik A. Sandbu 
 

Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 - Alektinib (Alecensa®) – 

Førstelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft 

 

Anbefaling 

Fagdirektørene anbefaler at Beslutningsforum beslutter følgende: 

 Alektinib (Alecensa®) skal med dagens pris ikke nyttes til førstelinjebehandling av 

ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). 

 

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 

biotilsvarende, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen 

kunne vurderes på nytt.  

Bakgrunn 

Statens legemiddelverk (SLV) har nå ferdigstilt en hurtig metodevurdering av legemiddelet 

alektinib (Alecensa®) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet 

lungekreft (NSCLC). SLV tok utgangspunkt i dokumentasjon som ble sendt inn av Roche 

Norge AS (Roche). Se vedlagte logg for tidsbruk for metodevurderingen. 

Fra metodevurderingen 

Anaplastisk lymfom kinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC):  

NSCLC utgjør ca. 85 % av alle lungekrefttilfellene. En liten undergruppe av NSCLC-pasienter 

får påvist ALK-translokasjon, noe som resulterer i et fusjonsprotein som virker som et 

onkogen og gir økt celledeling, vekst, infiltrasjon og metastasering. Denne undergruppen av 

ALK-positive pasienter utgjør ca. 3-7 % av NSCLC-pasientene. Basert på tall fra 

Reseptregisteret og bruken av krizotinib (Xalkori®), som her er komparator, ser det ut som 

det er ca. 50 nye pasienter med ALK-positiv avansert NSCLC i Norge årlig. SLV har beregnet 

en gjennomsnittlig alder hos norske NSCLC-pasienter som får førstelinjebehandling til å være 

omtrent 61 år. 

    Besøksadresse Postadresse Telefon: 74 83 99 00 
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SLV har beregnet at ALK-positiv, avansert NSCLC for denne populasjonen behandlet med 

krizotinib har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 16 QALY. Sykdommen er alvorlig.  

Behandling: 

For pasienter med påvist ALK-positivitet, anbefaler det nasjonale handlingsprogrammet for 

lungekreft krizotinib (Xalkori®) som førstelinjebehandling inntil progresjon. 

alektinib (Alecensa®) virker ved å hemme vekst for utvalgte celler og medvirker til celledød i 

svulstceller. Dette administreres som tabletter. 

Alektinib (Alecensa®) har også godkjent indikasjon for behandling av voksne med ALK-positiv 

avansert NSCLC tidligere behandlet med crizotinib. Metodevurdering for denne indikasjonen 

er bestilt og er under vurdering. Dersom alektinib blir anbefalt tatt i bruk i sykehus, er det 

antatt at alektinib vil fortrenge crizotinib som førstelinjebehandling. Dette vil igjen medføre 

at andrelinjeindikasjonen til alektinib ikke lenger vil være så aktuell. 

Effektdokumentasjon 

Den kliniske dokumentasjonen er hentet fra en direkte sammenlignende studie mellom 

alektinib og krizotinib. Primærendepunktet var progresjonsfri overlevelse (PFS) og blant 

sekundære endepunktene var tid til CNS metastase (i sentralnervesystemet) og 

totaloverlevelse (OS). 

PFS var signifikant bedre for alektinib sammenlignet med krizotinib, HR 0,47 (KI, 0,34 – 0,65, 

p-verdi <0,001 ved log-rank test).  

Det er en svak tendens til bedre OS for alektinib etter vel et år og SLV vil ikke avvise at det er 

en forskjell, men mener forskjellen i overlevelse er høyst usikker. SLV har innvendinger til 

analysene Roche har brukt for CNS metastaser. 

 

Helseøkonomi 

I den økonomiske analysen sammenlignes alektinib med crizotinib i en kostnad-per-QALY 

analyse (CUA).  Her er beregningene: 

 Med LIS-pris Med maks AUP 

Kostnad per QALY Ca. xxxxx mill. NOK Ca. 1,49 mill. NOK 

Kostnad per vunnet leveår  Ca.  xxxxx mill. NOK Ca.  1,32 mill. NOK 

Budsjettkonsekvenser i år 

fem 

xxx millioner NOK 43 millioner NOK 

Tabell 1 Helseøkonomiske beregninger.  

Den er usikkerhet er knyttet til ekstrapolering av total overlevelse (OS) og 

behandlingsvarighet. 
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Vurdering fra fagdirektørene 

Fagdirektørene har gjort en vurdering med bakgrunn i metodevurderingen utført av SLV, 

prioriteringsmeldingen og styresakene om nasjonalt system for innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten. Metoden har effekt, men i en samlet vurdering er prisen for høy. 

Fagdirektørene mener at metoden ikke skal innføres.  

 Metode Kommentar  

1 Er det gjort greie for effekt, 

sikkerhet, kostnader, 

organisatoriske konsekvenser, 

kostnadseffektivitet, 

budsjettkonsekvenser, etikk og jus 

på en tilfredsstillende måte? 

Ja.  

 

2 Er effekten av den nye metoden 

tilstrekkelig dokumentert i den 

pasientpopulasjonen som antas å 

være aktuell i den norske kliniske 

praksisen? 

Ja.  

3 Er det andre aktuelle overlappende 

nye metoder som bør inkluderes i 

vurderingene? 

Nei.  

4 Er bivirkningsprofilen tilstrekkelig 

dokumentert og ivaretatt i form av 

økte kostnader og/eller lavere 

livskvalitet i vurderingen av den nye 

metoden? 

Ja.  

5 Kan metoden innføres innenfor 

eksisterende økonomiske rammer? 

Nei.  

6 Vil innføring av metoden kreve 

organisatoriske endringer (som for 

eksempel endring i 

arbeidstidsordning, vaktplan og 

annet)? 

Nei. 

 

7 Vil innføringen av metoden kreve 

kompetansehevende tiltak? 

Nei. 

8 Finnes det lokaler som er egnet til Ja.  
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Metode Kommentar 

bruk for gjennomføring av 

metoden? 

9 Vil innføring av metoden kunne 

reise viktige problemstillinger? 

Budsjettkonsekvenser vil få betydning for 

prioriteringer mellom grupper. 

10 Konklusjon: Bør metoden innføres i 

RHF-ene? 

Nei. 

11 Er det oppgitt en tilfredsstillende 

plan for oppfølging av metoden i 

innføringsperioden? 

De nasjonale retningslinjene anbefales vurdert. 

12 Tilleggsinformasjon Dette er en liten pasientgruppe med om lag 50 
pasienter per år. 

Tabell 2 Vurderinger satt inn i matrise 

Vedlegg og linker: 

1. Følgebrev fra Sekretariatet for Bestillerforum RHF

2. Logg metodevurdering alektinib (Alecensa) – Førstelinjebehandling av avansert ALK-

positiv ikke-småcellet lungekreft

3. Link til rapport: https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Alektinib%20-

%20hurtig%20metodevurdering.pdf
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Helse Vest RHF, v/Fagdirektør Baard-Christian Schem  

Helse Sør-Øst RHF, v/Fagdirektør Jan Christian Frich 

Helse Nord RHF, v/Fagdirektør Geir Tollåli  

Helse Midt-Norge RHF, v/Fagdirektør Henrik Sandbu  

 

Kopi: Fagdirektørsekretariatet v/Ingrid Dirdal, Helse Vest RHF 

 

  Oslo 18. mai 2018 

 
 
Sak til beslutning: ID2017_064 Alectinib som førstelinjebehandling av 
avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft 
 
Herved oversendes hurtig metodevurdering utarbeidet av Statens legemiddelverk datert 07.05.2018 
med tittel «Alectinib- Førstelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft», 
ID2017_064. 
 
Medlemmene av Bestillerforum RHF har hatt rapporten fra Statens legemiddelverk til gjennomgang.  
Alle medlemmene har 15.05.2018 klarert at rapporten kan sendes til beslutning i de regionale 
helseforetakene. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Lilly Shi 
Spesialrådgiver 

 

 
Sekretariatet Nye metoder 
Tlf:  482 69 808 
E-post: nyemetoder@helse-sorost.no             

 

PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Grev Wedels plass 5, Oslo 

postmottak@helse-sorost.no  

www.helse-sorost.no 
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Vedlegg 2 Logg – Alectinib (Alecensa) – Førstelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft 
 

 

Logg og tidsbruk for metodevurderinger  
 Hurtig metodevurdering 

LOGG  

Forslag til metode innsendt/ metodevarsel publisert på nyemetoder.no 06.05.2016 

Metodevurdering bestilt av Bestillerforum RHF 25.09.2017 

Kontakt med produsent opprettet 21.08.2017 

Dokumentasjon mottatt 11.10.2017 

Start metodevurdering  

Fageksperter kontaktet første gang 30.11.2017 

Brukerrepresentant kontaktet første gang  

Sykehusinnkjøp HF kontaktet for første gang 23.03.2018 

Dato for kontakt med retningslinjesekretariatet/krefthandlingsprogram, HDir  

Dato for rapport sendt til eksterne fagfeller (gjelder rapporter fra FHI)  

Dato for rapport sendt til ekstern produsent  

Dato for rapport sendt til sekretariatet for Bestillerforum RHF  09.05.2018 

Dato for klarert i Bestillerforum 15.05.2018 

Dato mottatt i RHF-ene 18.05.2018 

Dato for supplerende opplysninger 12.12.2017, 08.03.2018, 

04.04.2018, 17.04.2018 

Dato for ny pris gitt  

Dato for oppdatert prisnotat  

TID  

Tid brukt til å innhente ytterligere dokumentasjon fra produsent 47 dager 

Tid brukt til å innhente ytterligere dokumentasjon fra andre aktører  

Totalt antall dager i påvente av dokumentasjon 47 dager 

Totalt antall dager til saksbehandling1 209 dager  

                                                           
1
 Total tid brukt hos utrederinstans - fra dokumentasjonsgrunnlaget er mottatt fra produsent til rapport sendes til sekretariatet for Bestillerforum RHF 
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Vedlegg 2 Logg – Alectinib (Alecensa) – Førstelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft 
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     Besøksadresse Postadresse Telefon: 74 83 99 00 
    Wesselsveg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 
    7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no 
  Org.nr. 983 658 776 

           
 
Møtedato: 11. juni 2018 
 
Vår ref.: 
2018/222 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Mette Nilstad – tlf. 917 18 308 

Sted/Dato: 
Stjørdal, 04.06.2018 

 
 

Sak 072–2018  Atezolizumab (Tecentriq®) til behandling av pasienter med  
urotelialt karsinom som har mottatt kjemoterapi 

 
   Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14. 
 
Dette saksgrunnlaget er unntatt offentlighet fordi det er å anse som et organinternt dokument fram 
til beslutningen er tatt. Etter at beslutningen er tatt, er dokumentet offentlig. 

 
Formål 
Vedlagt oversendes sak ang. Atezolizumab (Tecentriq®) til behandling av pasienter med 
urotelialt karsinom som har mottatt kjemoterapi til Beslutningsforum for nye metoder. 
 
Saken er oversendt fra fagdirektørene i de regionale helseforetak. 
 
Fagdirektørene har gitt følgende anbefaling: 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang 
prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av 
beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 
overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på 
nytt. 
 
Atezolizumab (Tecentriq®) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk 
urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. 
 
 
Stjørdal, 4. juni 2018 
 
 
 
Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg:  Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 ang. Atezolizumab (Tecentriq®) til 

behandling av pasienter med urotelialt karsinom som har mottatt kjemoterapi 
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NOTAT 
 
Deres ref.:  Vår ref.:   Saksbehandler/dir. tlf.:  Sted/dato: 
      Henrik A. Sandbu 958 71 772  Stjørdal, 4.06.2018 

 

 

Til: Adm. dir. Stig A. Slørdahl 
Fra: Direktør for helsefag Henrik A. Sandbu 
 

Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 - Atezolizumab (Tecentriq®) til 

behandling av pasienter med urotelialt karsinom som har mottatt 

kjemoterapi 

Anbefaling 

Fagdirektørene anbefaler at Atezolizumab (Tecentriq®) kan innføres til behandling av 

lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet 

med platinabasert kjemoterapi.  

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 

overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på 

nytt. 

Bakgrunn 

Bestillerforum RHF bestilte en hurtig metodevurdering av atezolizumab (Tecentriq®) til 

andrelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk blærekreft (urotelialt karsinom) den 

13.06.2016. Statens legemiddelverk (SLV) har vurdert dokumentasjon som er innsendt av 

produsenten som er Roche. Se vedlagt logg for tidsbruk for metodevurderingen. På 

bakgrunn av betydelige forskjeller i dokumentasjon for klinisk effekt og helseøkonomisk 

modell mellom (1) de som ikke var egnet til å bli behandlet med platinabasert behandling i 

førstelinje og (2) de som ble behandlet i andrelinje (etter platinabasert behandling) har SLV 

valgt å behandle de to gruppene separat. Denne vurderingen gjelder en populasjon som 

tidligere har fått platinabasert behandling. 

SLV hadde i appendiks i metodevurderingen gjort vurderinger for gruppen pasienter som 

ikke var egnet til å bli behandlet med platinabasert behandling i førstelinje. Fagdirektørene 

vil vurdere å fremme dette som en egen sak til Beslutningsforum.  

 

 

    Besøksadresse Postadresse Telefon: 74 83 99 00 
    Wesselsveg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 
    7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no 
  Org.nr. 983 658 776 
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Om metodevurderingen 

Om sykdommen:  

Urotelialt karsinom i blæren (blærekreft) er den hyppigste urologiske kreftform etter 

prostatakreft, og den fjerde hyppigste kreftformen hos skandinaviske menn (insidens 

menn:kvinner er 3:1). Sykdommen forekommer svært sjelden før 45-50 års alder, 

gjennomsnittsalder (median) på diagnosetidspunkt er 71 år for menn og 69 år for kvinner. 

Majoriteten av pasientene har en svulsttype med svært gode muligheter for helbredelse, 

men disse pasientene er likevel utsatt for residivrisiko (tilbakefall) og må som regel 

kontrolleres på spesialistnivå livet ut. 

I 2015 ble det registrert 1731 nye tilfeller av kreft i urinblære, urinrør og urinleder i Norge, 

hvorav de aller fleste tilfellene var lokalisert til blæren. Ved utgangen av 2016 levde 13877 

personer i Norge med diagnosen blære-, urinleder eller urinrørskreft. 

Hos ca. 25 % av pasientene infiltrerer svulstene blærens muskellag og/eller har spredd seg til 

de regionale lymfeknutene på diagnosetidspunktet. Dette representerer en langt mer 

alvorlig sykdom, som selv etter omfattende behandling er den største bidragsyteren til at 

pasientene dør. I 2015 døde 373 pasienter av kreft i urinblære, urinleder eller urinrør. Dette 

er en alvorlig sykdom, beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et 

absolutt prognosetap ca. 14 QALY. 

Om behandlingsmetodene:  

Atezolizumab er godkjent til behandling av urotelialt karsinom hos pasienter som tidligere er 

behandlet med platinabasert kjemoterapi. Omtrent 200-225 pasienter vil hvert år være 

aktuelle for denne behandlingen.  

Atezolizumab tilhører gruppen immunmodulerende kreftlegemidler, såkalte PD-1-hemmere. 

Legemiddelet nytter dermed kroppens eget immunsystem til å bekjempe svulstcellene. Det 

gis som intravenøs behandling hver tredje uke. Behandlingslengde i klinisk praksis er 

imidlertid ikke fastsatt utfra innsendt dokumentasjon.  

Vinflunin var det eneste godkjente preparatet for disse pasientene (tilbys yngre pasienter 

med god almenntilstand) ved oppstart av metodevurderingen, og ble lagt til grunn som 

komparator. Kombinasjonen karboplatin/paklitaksel har også vært brukt. Beslutningsforum 

har nylig bestemt at pembrolizumab og nivolumab kan tas i bruk på denne indikasjonen, jf. 

sak 24-2018 og 37-2018.  

Atezolizumab er generelt godt tolerert. De viktigste bivirkningene av atezolizumab er knyttet 

til autoimmune reaksjoner som kolitt, pneumonitt, hepatitt, meningoencefalitt, nevropatier 

og endokrinopatier. 

Dokumentasjon av effekt:  

Vinflunin er lagt til grunn som komparator. Nå er pembrolizumab og nivolumab innført og 

ville i dag vært mest relevante kompratorer. 
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Roche sendte inn to dokumentasjonspakker for å dokumentere effekt av atezolizumab i 

urotelialt karsinom hos pasienter som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. 

Den første innsendingen var basert på en enarmet fase II studie med tillhørende 

litteratursøk for modellering av en indirekte sammenligning. Den siste innsendingen var 

basert på en randomisert, kontrollert fase III studie. SLV benyttet denne i 

metodevurderingen.  

Resultatene viser små effektforskjeller for utfallsmålene (totaloverlevelse, progresjonsfri 

overlevelse og behandlingstid) mellom atezolizumab og kjemoterapi og det er usikkert hvor 

klinisk relevant den observerte effekten er. I den randomiserte studien var median 

overlevelse 8,6 måneder med atezolizumab og 8,0 måneder med kjemoterapi. Det er ikke 

uvanlig at man ser en forsinket respons på immunterapi og at mange progredierer eller dør i 

mellomtiden. Samtidig er det også vanlig å se at de pasientene som får respons oppnår 

langvarig respons, hvilket også reflekteres i observert responsvarighet i atezolizumabarmen. 

Responsraten i behandlingsarmen og kontrollarmen var like, men pasientene som ble 

behandlet med atezolizumab hadde en lengre responsvarighet. 

SLV støtter vurderingen om at PD-L1 uttrykk ikke kan brukes som stratifiseringsfaktor ved 

behandling med atezolizumab for urotelialt karsinom, de har derfor ikke evaluert 

kostnadseffektivitet for subgrupper av pasienter i studien. 

Helseøkonomi:  

Kostnadseffektiviteten av atezolizumab drives av en forlenget respons ved 

atezolizumabbehandling hos noen svært få pasienter i forhold til om de var behandlet med 

kjemoterapi. 

SLV har vurdert om kostnadene ved bruk av atezolizumab står i et rimelig forhold til den 

nytten behandlingen gir og beregnet budsjettkonsekvenser. Her er beregningene: 

 Med LIS-pris Med maks AUP 

Kostnad per QALY xxxxxxxx NOK Ca. 2 mill. NOK 

Kostnad per vunnet leveår  Xxxxxxx  NOK Ca.  1,3 mill. NOK 

Budsjettkonsekvenser i år 
fem 

Xxxx  millioner NOK 105 millioner NOK 

Tabell 1 Helseøkonomiske beregninger.  

Vurdering fra fagdirektørene 

Fagdirektørene har gjort en vurdering med bakgrunn i hurtig metodevurderingen utført av 

SLV og prioriteringsmeldingen og tar her utgangspunkt i en sjekkliste som stod i styresaken 

om nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.  

Pembrolizumab og nivolumab er besluttet innført til denne pasientgruppen og er nå relevant 

komparator. Immunterapiene har nokså tilsvarende effekt og bivirkningsprofil.  

Fagdirektørene vurderer at det er tilstrekkelig dokumentert at denne immunterapien 

(atezolizumab) kan være et behandlingsvalg og at den kan nyttes til pasientgruppen på like 
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vilkår som pembrolizumab og nivolumab.  Det anbefales her å bruke samme beslutningstekst 

som for pembrolizumab og nivolumab på denne indikasjonen. 

Her presenteres vurderingen i en matrise.  

 Metode Kommentar  

1 Er det gjort greie for effekt, 

sikkerhet, kostnader, 

organisatoriske konsekvenser, 

kostnadseffektivitet, 

budsjettkonsekvenser, etikk og jus 

på en tilfredsstillende måte? 

Ja. 

 

2 Er effekten av den nye metoden 

tilstrekkelig dokumentert i den 

pasientpopulasjonen som antas å 

være aktuell i den norske kliniske 

praksisen? 

Ja. 

3 Er det andre aktuelle overlappende 

nye metoder som bør inkluderes i 

vurderingene? 

Nei.  

4 Er bivirkningsprofilen tilstrekkelig 

dokumentert og ivaretatt i form av 

økte kostnader og/eller lavere 

livskvalitet i vurderingen av den nye 

metoden? 

Ja. 

5 Kan metoden innføres innenfor 

eksisterende økonomiske rammer? 

Pembrolizumab og nivolumab er innført for 

samme indikasjon. Budsjettkonsekvensene for 

nivolumab og pembrolizumab er like. Det vil 

ikke være aktuelt å behandle pasientene 

sekvensielt med nivolumab, pembrolizumab og 

atezolizumab.  

6 Vil innføring av metoden kreve 

organisatoriske endringer (som for 

eksempel endring i 

arbeidstidsordning, vaktplan og 

annet)? 

Nei. 

 

7 Vil innføringen av metoden kreve Nei. 
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Metode Kommentar 

kompetansehevende tiltak? 

8 Finnes det lokaler som er egnet til 

bruk for gjennomføring av 

metoden? 

Ja. 

9 Vil innføring av metoden kunne 

reise viktige problemstillinger? 

10 Konklusjon: Bør metoden innføres i 

RHF-ene? 

Ja. 

11 Er det oppgitt en tilfredsstillende 

plan for oppfølging av metoden i 

innføringsperioden? 

De nasjonale retningslinjene anbefales 
vurdert.

12 Tilleggsinformasjon 

Tabell 2 Vurderinger satt inn i matrise 

Vedlegg og linker: 

1. Følgebrev fra Sekretariatet for Bestillerforum RHF

2. Logg - hurtig metodevurdering

3. Link til rapport:

https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Atezolizumab_bl%C3%A6re%20-

%20hurtig%20metodevurdering.pdf
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Helse Vest RHF, v/Fagdirektør Baard-Christian Schem  

Helse Sør-Øst RHF, v/Fagdirektør Jan Christian Frich 

Helse Nord RHF, v/Fagdirektør Geir Tollåli  

Helse Midt-Norge RHF, v/Fagdirektør Henrik Sandbu  

 

Kopi: Fagdirektørsekretariatet v/Ingrid Dirdal, Helse Vest RHF 

 

  Oslo 14. mai 2018 

 
 
Sak til beslutning: ID2016_046 Atezolizumab til behandling av 
pasienter med urotelialt karsinom som har mottatt kjemoterapi eller 
som ikke er aktuelle for behandling med cisplatin 
 
Herved oversendes hurtig metodevurdering utarbeidet av Statens legemiddelverk datert 27.04.2018 
med tittel «Atezolizumab til behandling av pasienter med urotelialt karsinom som har mottatt 
kjemoterapi, eller som ikke er aktuelle for behandling med cisplatin », ID2016_046. 
 
Medlemmene av Bestillerforum RHF har hatt rapporten fra Statens legemiddelverk til gjennomgang.  
Alle medlemmene har 14.05.2018 klarert at rapporten kan sendes til beslutning i de regionale 
helseforetakene. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Lilly Shi 
Spesialrådgiver 

 

 
Sekretariatet Nye metoder 
Tlf:  482 69 808 
E-post: nyemetoder@helse-sorost.no             

 

PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Grev Wedels plass 5, Oslo 

postmottak@helse-sorost.no  

www.helse-sorost.no 
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Vedlegg 2 Logg – Atezolizumab urotelialt karsinom som har mottatt kjemoterapi  
 

Logg og tidsbruk for metodevurderinger  
 Hurtig metodevurdering 

LOGG  

Forslag til metode innsendt/ metodevarsel publisert på nyemetoder.no 06.05.2016 

Metodevurdering bestilt av Bestillerforum RHF 13.06.2016 

Kontakt med produsent opprettet 13.06.2016 

Dokumentasjon mottatt 28.09.2017 

Start metodevurdering  

Fageksperter kontaktet første gang 15.09.2017 

Brukerrepresentant kontaktet første gang  

Sykehusinnkjøp HF kontaktet for første gang 12.12.2017 

Dato for kontakt med retningslinjesekretariatet/krefthandlingsprogram, HDir  

Dato for rapport sendt til eksterne fagfeller (gjelder rapporter fra FHI)  

Dato for rapport sendt til ekstern produsent  

Dato for rapport sendt til sekretariatet for Bestillerforum RHF  30.04.2018 

Dato for klarert i Bestillerforum 14.05.2018 

Dato mottatt i RHF-ene 14.05.2018 

Dato for supplerende opplysninger 09.04.2018 

Dato for ny pris gitt  

Dato for oppdatert prisnotat  

TID  

Tid brukt til å innhente ytterligere dokumentasjon fra produsent 96 dager 

Tid brukt til å innhente ytterligere dokumentasjon fra andre aktører  

Totalt antall dager i påvente av dokumentasjon  

Totalt antall dager til saksbehandling1 211 dager  

 

                                                           
1
 Total tid brukt hos utrederinstans - fra dokumentasjonsgrunnlaget er mottatt fra produsent til rapport sendes til sekretariatet for Bestillerforum RHF 
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     Besøksadresse Postadresse Telefon: 74 83 99 00 
    Wesselsveg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 
    7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no 
  Org.nr. 983 658 776 

           
 
Møtedato: 11. juni 2018 
 
Vår ref.: 
2018/222 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Mette Nilstad – tlf. 917 18 308 

Sted/Dato: 
Stjørdal, 04.06.2018 

 

Sak 073–2018  Behandling med palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med  
aromatasehemmer til behandling av HR+/HER2- 
lokalavansert/metastatisk brystkreft 

   Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven §§ 14  
 
Dette saksgrunnlaget er unntatt offentlighet fordi det er å anse som et organinternt dokument fram 
til beslutningen er tatt. Etter at beslutningen er tatt, er dokumentet offentlig. 

 
Formål 
Vedlagt oversendes sak ang. Behandling med palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med 
aromatasehemmer til behandling av HR+/HER2- lokalavansert/metastatisk brystkreft til 
Beslutningsforum for nye metoder. 
 
Saken er oversendt fra fagdirektørene i de regionale helseforetak. 
 
Fagdirektørene har gitt følgende anbefaling: 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang 
prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av 
beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder innføring av biotilsvarende 
medikamenter, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som endrer 
resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. 
 

1. Palbociklib (Ibrance®) skal med dagens pris ikke nyttes til kombinasjonsbehandling med 

aromatasehemmer av lokalavansert/metastatisk brystkreft. 

 

2. Dersom prisen i et LIS-anbud blir lik eller lavere dagens pris for ribosiklib (Kisqali®) kan 

Palbociklib (Ibrance®) nyttes til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer av 

lokalavansert/metastatisk brystkreft. 

 
Stjørdal, 4. juni 2018 
 
 
Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
 
Vedlegg:  Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 ang. Behandling med palbociklib 

(Ibrance®) i kombinasjon med aromatasehemmer til behandling av HR+/HER2- 
lokalavansert/metastatisk brystkreft 
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NOTAT 
 
Deres ref.:  Vår ref.:   Saksbehandler/dir. tlf.:  Sted/dato: 
      Henrik A. Sandbu 958 71 772  Stjørdal, 04.06.2018 

 

 

Til: Adm. dir. Stig A. Slørdahl 
Fra: Direktør for helsefag Henrik A. Sandbu 
 

Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 - Behandling med palbociklib (Ibrance®) 

i kombinasjon med aromatasehemmer til behandling av HR+/HER2- 

lokalavansert/metastatisk brystkreft 

 

Anbefaling 

Fagdirektørene anbefaler at Beslutningsforum beslutter følgende: 

 Palbociklib (Ibrance®) skal med dagens pris ikke nyttes til kombinasjonsbehandling 

med aromatasehemmer av lokalavansert/metastatisk brystkreft. 

 Dersom prisen i et LIS-anbud blir lik eller lavere dagens pris for ribosiklib (Kisqali®) 

kan Palbociklib (Ibrance®) nyttes til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer 

av lokalavansert/metastatisk brystkreft. 

 

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 

biotilsvarende, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen 

kunne vurderes på nytt.  

Bakgrunn 

De regionale helseforetakene har mottatt en hurtig metodevurdering av palbociklib 

(Ibrance®) til behandling av HR+/HER2 negativ lokalavansert/ metastatisk brystkreft. 

Metodevurderingen omfattet to ulike kombinasjoner;  

1. palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med aromatasehemmer 

2. palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med fulvestrant til behandling etter tidligere 

endokrin behandling 

Her vurderes den første kombinasjonen (i kombinasjon med aromatasehemmer). Den siste 

indikasjonen fremmes nå samtidig i en egen sak til Beslutningsforum.  

Palbociklib (Ibrance®) er en CDK4/6-hemmer. Ribosiklib (Kisqali®) er en annen CDK4/6-

hemmer. I møte i Beslutningsforum 02.02.2018 i sak 7-2018 bestemte Beslutningsforum at 

    Besøksadresse Postadresse Telefon: 74 83 99 00 
    Wesselsveg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 
    7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no 
  Org.nr. 983 658 776 
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ribosiklib (Kisqali®) kan innføres til førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft. 

Palbociklib og ribosiklib (Kisqali®) ble parallelt metodevurdert når det gjelder bruken i 

kombinasjon med aromatasehemmer, men ikke i kombinasjon med fulvestrant siden 

ribosiklib ikke har denne indikasjonen. I følge hurtig metodevurderingene for ribosiklib og 

palbociklib vurderes ribosiklib og palbociklib i kombinasjon med aromatasehemmer å ha 

sammenlignbar effekt og sikkerhetsprofil. Sykehusinnkjøp (LIS) har mottok et pristilbud fra 

Pfizer 09.04.2018 og vi mottok et oppdatert prisnotat 25.05.2018. 

 

Om metodevurderingen 

Brystkreft - sykdommen:  

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner og utgjør 22 % av alle krefttilfeller hos 

kvinner. De fleste som rammes er over 50 år, men også noen yngre kvinner og noen menn 

rammes. Sykdommen karakteriseres ved svært varierende forløp, fra raskt voksende 

tumorer med tidlig fjernmetastasering, til langsomt voksende tumorer som holder seg til 

brystkjertelen uten å metastasere. Det er 25–30 % av tilfellene som er aggressive. Det 

vanligste er at tumorceller invaderer lymfekar og metastaserer til perifere lymfeknuter, 

primært i armhulen. Dette omfatter ca. 25 % av pasientene på diagnosetidspunktet. For 

pasienter med omfattende spredning til armhule, svulst over 5 cm eller svulst som har vokst 

inn i hud/brystvegg betegnes brystkreften som lokalavansert. Ca 10 % av all brystkreft er 

lokalavansert eller har stadium III.   Metastatisk brystkreft innebærer at kreftcellene har 

spredd seg via blodbanen og ført til nye svulster/metastaser primært i skjelett (40-75 %), 

lunger/pleura (2-15 %) og lever (3-10 %). Spredning til andre organer som storhjernen og 

huden forekommer også. Kun en liten andel av totalpopulasjonen som blir diagnostisert med 

brystkreft har fjernspredning ved diagnosetidspunktet. Per i dag finnes ikke kurativ 

behandling mot metastatisk brystkreft. I følge SLV vil ca. 350 pasienter være aktuelle for 

behandling med palbociklib per år, i likhet med ribosiklib. 

Brystkreft med fjernspredning er alvorlig. SLV har beregnet at brystkreft med fjernspredning 

for denne aktuelle populasjonen behandlet med letrozol (finnes med forskjellige 

handelsnavn) i gjennomsnitt har et absolutt prognosetap (APT) på mellom 12-14 QALY.  

Behandling av brystkreft og den aktuelle metoden:  

Målet med systemisk behandling av lokalavansert/metastatisk brystkreft er å hindre 

sykdomsprogresjon/ å redusere sykdomsutbredelsen, å lindre symptomer, og å forlenge 

overlevelsen. Handlingsprogrammet for lokalavansert og metastatisk brystkreft er inndelt i 

to hovedområder; endokrin behandling og ikke-endokrin behandling. Denne 

metodevurderingen gjelder førstelinjebehandling av pasienter med endokrinfølsom 

metastatisk sykdom. I førstelinjebehandling av postmenopausale kvinner med HR-positiv, 

HER2-negativ avansert brystkreft er det ifølge norske retningslinjer i dag tre mulige 

behandlingsalternativer; Aromatasehemmer som monoterapi (letrozol, anastrozol eller 

eksemestan), behandling med fulvestrant eller en kombinasjon av aromatasehemmer og 

CDK4/6 hemmer (palbociklib + letrozol). Aromatasehemmere er førstevalg hos 
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postmenopausale kvinner. Letrozol (aromatasehemmer) er blant annet indisert for 

førstelinjebehandling av hormonavhengig lokalavansert brystkreft hos postmenopausale 

kvinner. En innføring av palbociklib vil ifølge SLV fortrenge aromatasehemmer som 

monoterapi eller kombinasjonen av ribosiklib og en aromatasehemmer. SLV mener at 

relevant komparator for denne metodevurderingen er letrozol (aromatasehemmer som 

finnes med forskjellige handelsnavn). 

Palbociklib (Ibrance®) er et legemiddel i kapselform til behandling av lokalavansert eller 

metastatisk brystkreft. Det kan bare brukes når kreftcellene er hormonreseptor (HR)-positive 

og HER2-negative. Behandlingen er sammen med ribosiklib et nytt prinsipp i behandlingen 

av brystkreft. Palbociklib brukes sammen med kreftlegemiddel som reduserer østrogen. I 

følge SLV er det i Norge 350 pasienter per år som er aktuelle for behandling med palbociklib 

(Ibrance®) for metastatisk brystkreft, de aller fleste får da kombinasjonsbehandling med 

aromatasehemmer. 

Effektdokumentasjon for kombinasjon med aromatasehemmer:  

Effektdokumentasjonen er basert på en randomisert fase III-studie som inkluderte kvinner 

med hormonreseptor-positiv, HER2-negativ lokalavansert brystkreft som ikke var egnet for 

kirurgi eller strålebehandling i kurativt øyemed, eller hos kvinner med metastatisk brystkreft 

som ikke tidligere hadde fått systemisk behandling for lokalavansert sykdom. Palbociklib i 

kombinasjon med letrozol (aromatasehemmer) ble sammenlignet med placebo og letrozol. 

Progresjonsfri overlevelse (PFS) var det primære endepunktet. PFS var signifikant forbedret i 

palbociklib + letrozol armen. Median PFS for pasienter i palbociklib-armen var 24,8 måneder 

og 14,5 for pasienter i placebo pluss letrozol armen. Det var ingen statistisk signifikant 

forskjell i total overlevelse (OS) mellom gruppene. OS-data er fortsatt umodne.  

De mest vanlige bivirkningene, uansett grad, som ble rapportert hos pasienter som fikk 

palbociklib i randomiserte kliniske studier var nøytropeni, infeksjoner, leukopeni, fatigue, 

kvalme, stomatitt, anemi, alopesi og diaré. 

Helseøkonomisk analyse og budsjettkonsekvenser  

Pasienter har fått behandling med palbociklib på individuell stønad før finansieringsansvaret 

ble overført til helseforetakene i 1. mai 2017. På grunn av dette er det nok noe bruk av 

palbociklib på tilsvarende bruksområde som ribosiklib, til tross for at det ikke foreligger 

beslutning fra Beslutningsforum om at palbociklib kan nyttes i spesialisthelsetjenesten. 

Ribosiklib (Kisqali®) er innført til førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft (den 

02.02.2018 i sak 7-2018).  SLV vurderte at i den helseøkonomiske vurderingen var mest 

relevant å gjøre en sammenligning med ribosiklib (Kisqali®) som også er en CDK4/6-hemmer.  

SLV mener altså at det er tilstrekkelig dokumentert at effekt og sikkerhet av palbociklib er 

minst like god som ribosiklib, og at det derfor er akseptabelt med en 

kostnadsminimeringstilnærming i dette tilfellet. SLV vurderer at palbociklib kan inngå i LIS 

anbudet for onkologi på lik linje med ribosiklib der indikasjonene er overlappende. 
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Gjeldende LIS-pris for palbociklib er høyere enn tilbudt LIS pris for ribosiklib (Kisqali®). Den 

nye LIS-prisen forutsetter at begge indikasjonene som vurderes i dette møtet i 

Beslutningsforum kan tas i bruk til behandling av brystkreft. 

I 2017 ble det solgt Ibrance® for totalt 117,7 millioner NOK til 441 brukere. Kostnadene øker 

for dette produktet. Budsjettberegningene ved å innføre metoden må ses i sammenheng 

med budsjettberegningene for ribosiklib (Kisqali®). Ribosiklib (Kisqali®) er tatt i bruk og den 

reelle budsjettvirkningen er vanskelig å anslå da det bør tas i betrakting at dersom 

palbociklib (Ibrance®) tas i bruk vil dette medføre større konkurranse i anbudene som 

sannsynligvis vil påvirke prisene. Innføring av palbociklib for denne pasientgruppen vil ikke 

medføre økte budsjettkonsekvenser dersom prisen blir lik eller lavere enn ribosiklib 

(Kisqali®). Dersom palbociklib (Ibrance®) ikke tas i bruk vil kostnadene minke over tid 

ettersom pasientene blir færre og noen slutter å bruke palbociklib (Ibrance®). 

Vurdering fra fagdirektørene 

Fagdirektørene har gjort en vurdering med bakgrunn i hurtig metodevurderingen utført av 

SLV og prioriteringsmeldingen, metodevurderingen for ribosiklib (Kisqali®) og oppdatert 

notat fra SLV og tar her utgangspunkt i en sjekkliste som stod i styresaken om nasjonalt 

system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Her presenteres vurderingen 

i en matrise.  

Metoden er nyttig vurdert opp mot komparator. SLV har i den helseøkonomiske delen gjort 

en forenklet analyse mot en annen CDK4/6-hemmer, ribosiklib (Kisqali®). Det var betydelige 

usikkerhet i analysene i hurtig metodevurderingen for ribosiklib (Kisqali®) og prisen her var 

høy, kostnadseffektiviteten var i grenselandet, men metoden ble innført. Prisen er med ny 

pris enda høyere for palbociklib (Ibrance®) enn ribosiklib (Kisqali®), og palbociklib (Ibrance®) 

bør derfor ikke nyttes med dagens pris.  

 Metode Kommentar  

1 Er det gjort greie for effekt, sikkerhet, 

kostnader, organisatoriske 

konsekvenser, kostnadseffektivitet, 

budsjettkonsekvenser, etikk og jus på en 

tilfredsstillende måte? 

Ja.  

2 Er effekten av den nye metoden 

tilstrekkelig dokumentert i den 

pasientpopulasjonen som antas å være 

aktuell i den norske kliniske praksisen? 

Ja. 

3 Er det andre aktuelle overlappende nye 

metoder som bør inkluderes i 

Nei. Se vurdering over.  
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Metode Kommentar 

vurderingene? 

4 Er bivirkningsprofilen tilstrekkelig 

dokumentert og ivaretatt i form av økte 

kostnader og/eller lavere livskvalitet i 

vurderingen av den nye metoden? 

Ja. 

5 Kan metoden innføres innenfor 

eksisterende økonomiske rammer? 

Nei. 

6 Vil innføring av metoden kreve 

organisatoriske endringer (som for 

eksempel endring i arbeidstidsordning, 

vaktplan og annet)? 

Nei. 

7 Vil innføringen av metoden kreve 

kompetansehevende tiltak? 

Nei. 

8 Finnes det lokaler som er egnet til bruk 

for gjennomføring av metoden? 

Ja. 

9 Vil innføring av metoden kunne reise 

viktige problemstillinger? 

Eventuelle budsjettkonsekvenser kan få 

betydning for prioritering mellom grupper. 

10 Konklusjon: Bør metoden innføres i RHF-

ene? 

Nei. Dersom prisen på Ibrance® blir lik 

eller lavere enn for Kisqali® bør metoden 

kunne nyttes. 

11 Er det oppgitt en tilfredsstillende plan 

for oppfølging av metoden i 

innføringsperioden? 

De nasjonale retningslinjene anbefales 
vurdert.

12 Tilleggsinformasjon 

Vedlegg og linker: 

1. Følgebrev fra Sekretariatet for Bestillerforum RHF

2. Oppdatert notat fra Statens legemiddelverk, konfidensielt

3. Link til rapport: https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Palbociklib%20-

%20Hurtigmetodevurdering.pdf
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Helse Vest RHF, v/Fagdirektør Baard-Christian Schem  

Helse Sør-Øst RHF, v/Fagdirektør Jan Christian Frich 

Helse Nord RHF, v/Fagdirektør Geir Tollåli  

Helse Midt-Norge RHF, v/Fagdirektør Henrik Sandbu  

 

Kopi: Fagdirektørsekretariatet v/Ingrid Dirdal, Helse Vest RHF 

 

  Oslo 20. mars 2018 

 
 
Sak til beslutning: ID2017_048_Palbociklib (Ibrance) til behandling av 
HR+/HER2- lokalavansert eller metastatisk brystkreft." 
 
 
Herved oversendes hurtig metodevurdering utarbeidet av Statens legemiddelverk datert 22.02.2018 
med tittel «Ibrance (palbociklib) til behandling av HR+/HER2 negativ lokalavansert/ metastatisk 
brystkreft", ID2017_048. Rapporten har to deler. 
 
Medlemmene av Bestillerforum RHF har hatt metodevurderingen fra Statens legemiddelverk til 
gjennomgang.  Alle medlemmene har 19.03.2018 klarert at rapporten kan sendes til beslutning i de 
regionale helseforetakene. 
 
For oppsummering og sammendrag vises det til rapportens innledende del. 
 

Med vennlig hilsen 

Helene Örthagen 

Seniorrådgiver 

 

 
Sekretariatet Nye metoder 

Tlf: 913 04 388 

E-post: nyemetoder@helse-sorost.no 

 

PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Grev Wedels plass 5, Oslo 

postmottak@helse-sorost.no  

www.helse-sorost.no 
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23. mai 2018 
    

  Til:  Bestillerforum RHF/Beslutningsforum 
  
  ID_nr: ID2017_048 «Palbociklib (Ibrance) til behandling av HR+/HER2- avansert/metastatisk 

brystkreft.» 

3-siders sammendrag (fra rapporten) 

Formål 
Hurtig metodevurdering av legemiddelet palbociklib (Ibrance). Legemiddelverket har vurdert 

klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved bruk av Ibrance i henhold til bestilling 

ID2017_048: Palbociklib (Ibrance) til behandling av HR+/HER2- avansert/metastatisk brystkreft. 

Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Pfizer.  

Palbociklib og ribosiklib (Kisqali) ble parallelt metodevurdert når det gjelder bruken i kombinasjon 

med aromatasehemmer men ikke i kombinasjon med fulvestrant siden ribosiklib ikke har denne 

indikasjonen. Del 1 har fokus på metodevurderingen av Ibrance for behandling av HR+/HER2- 

avansert/metastatisk brystkreft i kombinasjon med en aromatasehemmer.  

Del 2 har fokus på metodevurdering av Ibrance av HR+/HER2- avansert/metastatisk brystkreft i 

kombinasjon med fulvestrant hos kvinner som tidligere har fått endokrinbehandling.  

Det er slik at Ibrance har spesifisert i indikasjonsordlyden at den kan brukes i kombinasjon med 

LHRH agonist (goserelin) hos pre- og perimenopausale kvinner. Legemiddelverket mener at 

bruken av LHRH agonist hos pre- og perimenopausale kvinner vil være lik uansett om det 

behandles med Ibrance eller Kisqali. Dette basert på goserelins indikasjon, tilbakemelding fra 

spesialistene og at kombinasjonen av en aromatasehemmer og LHRH agonist er en etablert 

førstelinje behandling hos pre menopausale pasienter i henhold til nasjonale og internasjonale 

retningslinjer. 

Bakgrunn 
Ibrance er et legemiddel til behandling av lokalavansert/ metastatisk brystkreft. Den generelle 

kliniske effekten ved behandling med Ibrance er dokumentert gjennom utstedelse av 

markedsføringstillatelse. Det er om lag 350 pasienter med metastatisk brystkreft som er aktuelle 

for behandling med Ibrance hvert år i Norge. Noen flere pasienter med lokal avansert brystkreft 

(ikke egnet for kirurgi eller strålebehandling) vil også kunne være aktuelle for behandling med 

palbociklib. Etter inspill fra kliniker utgjør lokalavansert cirka 10% av brystkreft tilfellene. 

Pasientandel som ikke er egnet for kirurgi eller strålebehandling er lavere enn 10%. 

Legemiddelverkets vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Pfizer. 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

Palbociklib i kombinasjon med aromatasehemmer (del 1) 
Dokumentasjonsgrunnlaget for effekt og sikkerhet er basert på en randomisert fase III-studie 

(PALOMA-2) som inkluderte kvinner med hormonreseptor-positiv, HER2-negativ lokalavansert 

brystkreft som ikke var egnet for kirurgi eller strålebehandling i kurativt øyemed, eller hos kvinner 

med metastatisk brystkreft som ikke tidligere hadde fått systemisk behandling for avansert 

sykdom. Palbociklib i kombinasjon med letrozol ble sammenlignet med placebo og letrozol. 

Progresjonsfri overlevelse (PFS) var signifikant forbedret i palbociklib + letrozol armen. Median 

PFS for pasienter i palbociklib -armen var 24,8 måneder (95 % CI: 22,1, ikke estimerbar [NE]), og 
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14,5 måneder (95 % CI: 12,9, 17,1) for pasienter i placebo pluss letrozol armen. Det var ingen 

statistisk signifikant forskjell i total overlevelse (OS) mellom gruppene. OS-data er fortsatt 

umodne. 

Palbociklib i kombinasjon med fulvestrant (del 2) 
Dokumentasjonsgrunnlaget for effekt og sikkerhet er basert på en randomisert fase III-studie 

(PALOMA-3), som inkluderte kvinner med HR-positiv, HER2-negativ lokalavansert brystkreft som 

ikke var egnet for kirurgi eller strålebehandling i kurativt øyemed, eller hos kvinner med 

metastatisk brystkreft, uavhengig av pasientenes menopausale status, der sykdommen hadde 

progrediert etter forutgående endokrin behandling i en (neo)adjuvant eller metastatisk situasjon. 

Palbociklib i kombinasjon med fulvestrant ble sammenlignet med placebo og fulvestrant. 

Progresjonsfri overlevelse (PFS) var signifikant forbedret i palbociklibarmen. Median PFS for 

pasienter i palbociklib -armen var 11,2 måneder (95% CI: 9,5, 12,9), og 4,6 måneder i 

fluvestrantarmen (95% CI: 3,5, 5,6). 

Alvorlighet og helsetap 
Alvorlighetsgraden kan påvirke om kostnadene vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 

behandlingen. Legemiddelverket har tidligere beregnet at metastatisk brystkreft for denne 

populasjonen behandlet med letrozol i gjennomsnitt har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 12-

14 QALY.  

Budsjettkonsekvenser 
Legemiddelverket antar at budsjettvirkningen for sykehusene ved å ta i bruk Ibrance i 

kombinasjon med aromatasehemmer vil være ubetydelig, dersom det tas i bruk til tilsvarende 

eller lavere pris enn Kisqali. 

Legemiddelverkets totalvurdering  
Effekt og sikkerhet er antatt å være tilsvarende til dagens CDK4/6-hemmere behandling 

Ibrance i kombinasjon med aromatasehemmer (del 1) 

Legemiddelverket mener at palbociklib i kombinasjon med aromatasehemmer kan inngå i LIS-

anbudet på samme vilkår som den andre CDK4/6-hemmende legemidler. Der er slik at tilbudt LIS 

pris for palbociklib er høyere enn tilbudt LIS pris for Kisqali. Med dagens LIS priser vil ikke 

palbociklib være en kostnadseffektiv behandling sammenlignet Kisqali i kombinasjon med en 

aromatasehemmer. Dette gjelder kun for metastatisk brystkreft. 

Palbociklib i kombinasjon med fulvestrant (del 2) 

Legemiddelverket kan ikke basert på innsendt dokumentasjon, godta en 

kostnadsminimeringstilnærming.  

Legemiddelverket kan ikke finne med foreliggende dokumentasjon at palbociklib i kombinasjon 

med fulvestrant er en kostnadseffektivbehandling sammenlignet med everolimus i kombinasjon 

med eksemestan.   

Ny LIS-pris for palbociklib (Ibrance): 
Sykehusinnkjøp (LIS) har mottatt et pristilbud fra Pfizer 09.04.2018  

Tilbudet består av følgende priser og gjelder for hele indikasjonen:  

Produkt Varenr. Pakning LIS-AUP  LIS-AUP eks. mva 

Ibrance kapsel hard 100 mg 374450 21 stk         

Ibrance Kapsel hard 75 mg 399825 21 stk         
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De nye LIS-AUPene tilsvarer ca. 35,7% rabatt. De nye prisene påvirker kun kostnadssiden, og 

Legemiddelverket har heller ikke beregnet ICER nå siden metodevurderingen er basert på en 

kostnadsminimerings analyse.  

Pris sammenligning mellom Ibrance og Kisqali. Begge to i kombinasjon med aromatasehemmer 

(ikke tatt med siden det blir like kostnader i begge armene). 

Produkt Varenr. Pakning LIS-AUP inkl mva  

Ibrance kapsel hard 125 mg 177199 21 stk   

Ibrance Kapsel hard 100 mg 374450 21 stk   

Ibrance Kapsel hard 75 mg 399825 21 stk   

Kisqali 200 mg 183485 21 stk   

Kisqali 200 mg 107785 42 stk   

Kisqali 200 mg 539793 63 stk   

 

Kisqali er fortsatt et rimeligere alternativ enn Ibrance. Med tilbudte priser vil Ibrance ikke være en 

kostnadseffektiv behandling (dersom man antar lignende effekt og sikkerhetsprofil mellom 

Ibrance og Kisqali). 

 

Pris sammenligning mellom Ibrance og Afinitor 

Det tas ikke hensyn til prisene for eksemestan eller fulvestrant.  

Afinitor er indisert ved behandling av avansert hormonreseptorpositiv, HER2/neu-negativ 

brystkreft, i kombinasjon med eksemestan, hos postmenopausale kvinner uten symptomatisk 

visceral sykdom, etter tilbakefall eller progresjon med en ikke-steroid aromatasehemmer. 

Legemiddelverket har ikke dokumentasjonsgrunnlag til å anta effektlikhet mellom Afinitor i 

kombinasjon med eksemestan og Ibrance i kombinasjon med fulvestrant. Anbefalt dose for 

Afinitor er 10 mg én gang daglig. Dersom dosereduksjon er nødvendig, er anbefalt dose 5 mg 

daglig og dosen må ikke være mindre enn 5 mg daglig. 

Produkt Varenr. Pakning LIS-AUP inkl mva  

Ibrance kapsel hard 125 mg 177199 21 stk   

Ibrance Kapsel hard 100 mg 374450 21 stk   

Ibrance Kapsel hard 75 mg 399825 21 stk   

Afinitor 2,5 mg 548899 30 stk   

Afinitor 5 mg 044580 30 stk   

Afinitor 10 mg 044591 30 stk   

 

Med en dose på 10 mg vil Ibrance bli en rimeligere alternativ enn Afinitor gitt tilbudte priser. 

Dersom dose bli 5 mg blir Afinitor rimeligere enn Ibrance. Dersom dosering blir 7,5 mg blir 

Ibrance rimeligere enn Afinitor.   

Det finnes ikke data for å finne hvor mange brystkreft pasienter står på 5, 7,5 eller 10 mg, men 

salgsdata tyder på at flest pasienter (66%) bruker 10 mg og 31% bruker 5 mg. Afinitor har flere 

indikasjoner enn brystkreft. En vektet pris av Afinitor i henhold til dagens bruk vil kunne gi en 

misvisende bilde siden det ikke finnes data på hvilke av de indikasjonene blir flest 

dosejusteringer.  

Budsjettberegninger 
Ibrance i første linje: 
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Dersom Ibrance tas i bruk vil dette medføre høyere budsjettvirkninger dersom Ibrance brukes 

istedenfor Kisqali. Legemiddelverket har ikke forutsetninger for å predikere dette. I det 

(usannsynlige) tilfellet alle nye pasienter bruker Ibrance istedenfor Kisqali i første linje vil dette 

medføre økte legemiddelutgifter (i tillegg til disse for Kisqali) slik det vises i tabellen under.  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Antall pasienter 100 233 356 471 582 

Årskostnader Kisqali LIS AUP inkl mva  

Kisqali anbefalt tatt i bruk (Mill NOK)      

Årskostnader Ibrance LIS AUP inkl mva*  
Ibrance anbefalt tatt i bruk (Mill NOK) erstatter Kisqali      

*Anbefalt dosering for palbociclib er én 125 mg kapsel per dag i 21 dager, etterfulgt av 7 dagers 

opphold. Altså en behandlingssyklus på 28 dager. Årskostnader= 27408,4*13 

Ibrance i andre linje 
Dersom Ibrance i andre linje blir brukt istedenfor Afinitor vil dette kunne gi innsparinger dersom 

10 mg dosen brukes.  

Dersom Ibrance tas i bruk i andre linje, vil dette medføre små budsjettvirkninger, siden prisen av 

Ibrance er noe lavere enn Afinitor 10 mg og noe høyre enn Afinitor 5 mg og høyere enn Afinitor 

2,5 mg (men dose lavere enn 5 mg er ikke anbefalt å brukes).  

Andre betraktninger 
Det er slik at finansieringsansvar for Ibrance ble overført til de regionale helseforetakene i mai 

2017. Fra før fikk pasientene Ibrance (første eller andre linje) via individuell refusjon. Dersom 

Ibrance anbefales å tas i bruk vil prisen gjelde for pasientene som allerede står på Ibrance. Dette 

vil medføre at salget får disse pasientene kunne bli lavere. Salgsdata  for Ibrance (på maksimalt 

AUP, salgsdata fra Farmastat (omregnet fra AIP til AUP) og antall brukere fra Reseptregisteret) er 

som følger: 

Salg Ibrance 2016 NOK 22,6 millioner kroner (86 brukere) 

Salg Ibrance 2017 NOK 117,7 millioner kroner (441 brukere) 

Salg Ibrance Jan.-apr. 2018 NOK 51,7 millioner kroner (antall brukere er ikke tilgjengelig) 

Dersom man antar at antall pasienter vil være omtrent lik fra den i 2017 vil salget med de nye 

priser bli på 73 millioner kroner istedenfor over 117 millioner kroner. Dersom Ibrance ikke tas i 

bruk vil disse tallene synke over tid ettersom pasientene slutter å bruke Ibrance (grunnet 

seponering manglende effekt/ høy toksisitet). Bruken av Ibrance med tilbudte priser kun hos 

pasienter som allerede står på Ibrance vil gi innsparinger på  millioner. 

 

Statens legemiddelverk, 21. mai 2018 

 

Elisabeth Bryn      

Enhetsleder       

 
Pilar Martin Vivaldi  

Saksutreder 
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  Org.nr. 983 658 776 

           
 
Møtedato: 11. juni 2018 
 
Vår ref.: 
2018/222 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Mette Nilstad – tlf. 917 18 308 

Sted/Dato: 
Stjørdal, 04.06.2018 

 
 

Sak 074–2018  Behandling med palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med  
fulvestrant til behandling av HR+/HER2- 
lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere 
endokrin behandling   
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14  

 
Dette saksgrunnlaget er unntatt offentlighet fordi det er å anse som et organinternt dokument fram 
til beslutningen er tatt. Etter at beslutningen er tatt, er dokumentet offentlig. 

 
Formål 
Vedlagt oversendes sak ang. Behandling med palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med 
fulvestrant til behandling av HR+/HER2- lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere 
endokrin behandling til Beslutningsforum for nye metoder. 
 
Saken er oversendt fra fagdirektørene i de regionale helseforetak. 
 
Fagdirektørene har gitt følgende anbefaling: 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang 
prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av 
beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder innføring av biotilsvarende 
medikamenter, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som endrer 
resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. 
 

Palbociklib (Ibrance®) skal ikke nyttes til kombinasjonsbehandling med fulvestrant av 
lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere endokrin behandling. 
 
 
Stjørdal, 4. juni 2018 
 
 
Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg:  Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 ang. Behandling med palbociklib 

(Ibrance®) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av HR+/HER2- 
lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere endokrin behandling. 
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NOTAT 
 
Deres ref.:  Vår ref.:   Saksbehandler/dir. tlf.:  Sted/dato: 
      Henrik A. Sandbu 958 71 772  Stjørdal, 04.06.2018 

 

 

Til: Adm. dir. Stig A. Slørdahl 
Fra: Direktør for helsefag Henrik A. Sandbu 
 

Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 - Behandling med palbociklib (Ibrance®) 
i kombinasjon med fulvestrant til behandling av HR+/HER2- 
lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere endokrin behandling 
 

Anbefaling 

Fagdirektørene anbefaler at Beslutningsforum beslutter følgende: 

 Palbociklib (Ibrance®) skal ikke nyttes til kombinasjonsbehandling med fulvestrant av 
lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere endokrin behandling. 

 

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 
biotilsvarende, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen 
kunne vurderes på nytt.  

Bakgrunn 

De regionale helseforetakene har mottatt en hurtig metodevurdering av palbociklib 
(Ibrance®) til behandling av HR+/HER2 negativ lokalavansert/ metastatisk brystkreft. 
Metodevurderingen omfattet to ulike kombinasjoner;  

1. palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med aromatasehemmer 
2. palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med fulvestrant til behandling etter tidligere 

endokrin behandling 
 

Her vurderes den siste kombinasjonen (i kombinasjon med fulvestrant til behandling etter 
tidligere endokrin behandling). Den første indikasjonen fremmes nå samtidig i en egen sak til 
Beslutningsforum. I møte i Beslutningsforum 02.02.2018 i sak 7-2018 bestemte 
Beslutningsforum at ribosiklib (Kisqali®) kan innføres til førstelinjebehandling av metastatisk 
brystkreft. Palbociklib og ribosiklib (Kisqali®) ble parallelt metodevurdert når det gjelder 
bruken i kombinasjon med aromatasehemmer, men ikke i kombinasjon med fulvestrant 
siden ribosiklib ikke har denne indikasjonen.  

 

    Besøksadresse Postadresse Telefon: 74 83 99 00 
    Wesselsveg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 
    7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no 
  Org.nr. 983 658 776 
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Om metodevurderingen 
Brystkreft - sykdommen:  
Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner og utgjør 22 % av alle krefttilfeller hos 
kvinner. De fleste som rammes er over 50 år, men også noen yngre kvinner og noen menn 
rammes. Sykdommen karakteriseres ved svært varierende forløp, fra raskt voksende 
tumorer med tidlig fjernmetastasering, til langsomt voksende tumorer som holder seg til 
brystkjertelen uten å metastasere. Det er 25–30 % av tilfellene som er aggressive. Det 
vanligste er at tumorceller invaderer lymfekar og metastaserer til perifere lymfeknuter, 
primært i armhulen. Dette omfatter ca. 25 % av pasientene på diagnosetidspunktet. For 
pasienter med omfattende spredning til armhule, svulst over 5 cm eller svulst som har vokst 
inn i hud/brystvegg betegnes brystkreften som lokalavansert. Ca 10 % av all brystkreft er 
lokalavansert eller har stadium III.  Metastatisk brystkreft innebærer at kreftcellene har 
spredd seg via blodbanen og ført til nye svulster/metastaser primært i skjelett (40-75 %), 
lunger/pleura (2-15 %) og lever (3-10 %). Spredning til andre organer som storhjernen og 
huden forekommer også. Kun en liten andel av totalpopulasjonen som blir diagnostisert med 
brystkreft har fjernspredning ved diagnosetidspunktet. Per i dag finnes ikke kurativ 
behandling mot metastatisk brystkreft. I følge SLV er det i Norge 350 pasienter per år som er 
aktuelle for behandling med palbociklib (Ibrance®) for metastatisk brystkreft, de aller fleste 
får da kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer. 

Brystkreft med fjernspredning er alvorlig. SLV har beregnet at brystkreft med fjernspredning 
i gjennomsnitt har et absolutt prognosetap (APT) på mellom 12-14 QALY.  

Behandling av brystkreft og den aktuelle metoden:  
Målet med systemisk behandling av lokalavansert/metastatisk brystkreft er å hindre 
sykdomsprogresjon/ å redusere sykdomsutbredelsen, å lindre symptomer, og å forlenge 
overlevelsen. Handlingsprogrammet for lokalavansert og metastatisk brystkreft er inndelt i 
to hovedområder; endokrin behandling og ikke-endokrin behandling. Denne 
metodevurdering (del 2) gjelder kombinasjonsbehandling med CDK4/6 hemmer (palbociklib) 
og fulvestrant av HR positiv, HER2- negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft hos 
kvinner som tidligere hat fått endokrin behandling.  
 
I kombinasjon med fulvestrant vil palbociklib plasseres i 2. og 3. behandlingslinje slik det 
fremstår i de nasjonale retningslinjene for behandling av brystkreft. Bruk av palbociklib er 
aktuell i kombinasjon med fulvestrant i 2. linje, på linje med de øvrige behandlingsvalg. Ut 
fra godkjent bruksområde for palbociklib og kliniske retningslinjer, vurderer SLV at 
palbociklib ved innføring vil fortrenge everolimus i kombinasjon med eksemestan (i noen få 
tilfeller fulvestrant monoterapi). 

Om lag 350 pasienter er aktuelle for behandling med Ibrance® hvert år i Norge.  

Effektdokumentasjon for kombinasjon med fulvestrant til behandling etter tidligere endokrin 
behandling:  
Dokumentasjonsgrunnlaget for effekt og sikkerhet er basert på en randomisert fase III-
studie, som inkluderte kvinner med HR-positiv, HER2-negativ lokalavansert brystkreft som 
ikke var egnet for kirurgi eller strålebehandling i kurativt øyemed, eller hos kvinner med 
metastatisk brystkreft, uavhengig av pasientenes menopausale status, der sykdommen 
hadde progrediert etter forutgående endokrin behandling i en (neo)adjuvant eller 
metastatisk situasjon. Palbociklib i kombinasjon med fulvestrant ble sammenlignet med 
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placebo og fulvestrant. Progresjonsfri overlevelse (PFS) var signifikant forbedret i palbociklib-
armen. Median PFS for pasienter i palbociklib -armen var 11,2 måneder og 4,6 måneder i 
fulvestrant-armen. Firmaet (Pfizer) valgte en kostnadsminimeringstilnærming mot 
everolimus i kombinasjon med eksemestan, men SLV mener at det ikke er godt nok grunnlag 
for å utføre en kostnadsminimeringsanalyse. Det er ikke tilstrekkelig dokumentert tilnærmet 
lik effekt mellom kombinasjonene palbociklib + fulvestrant og everolimus + eksemestan. SLV 
har informert Pfizer om dette. Den foreliggende dokumentasjon er ikke tilstrekkelig til å 
vurdere om palbociklib i kombinasjon med fulvestrant er en kostnadseffektiv behandling. 

De mest vanlige bivirkningene, uansett grad, som ble rapportert hos pasienter som fikk 
palbociklib i randomiserte kliniske studier var nøytropeni, infeksjoner, leukopeni, fatigue, 
kvalme, stomatitt, anemi, alopesi og diaré. 

Helseøkonomisk analyse og budsjettkonsekvenser  
Med ny tilbudt LIS-pris er palbociklib (Ibrance®) ikke nødvendigvis høyere enn tilbudt LIS pris 
for everolimus, dette vil være avhengig av hvilken everolimus-dose som skal gis. Vi har ikke 
data for å finne ut hvor mange pasienter som bruker de ulike doseringene. Dersom Ibrance i 
andre linje blir brukt istedenfor everolimus (Afinitor®) vil dette kunne gi innsparinger dersom 
10 mg dosen brukes. Den nye LIS-prisen forutsetter at begge indikasjonene som vurderes i 
dette møtet i Beslutningsforum kan tas i bruk til behandling av brystkreft. 

Vurdering fra fagdirektørene 
Fagdirektørene har gjort en vurdering med bakgrunn i hurtig metodevurderingen utført av 
SLV, prioriteringsmeldingen og oppdatert notat fra SLV og tar her utgangspunkt i en 
sjekkliste som stod i styresaken om nasjonalt system for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Her presenteres vurderingen i en matrise.  

SLV skriver at det ikke er grunnlag for å gjøre en kostnadsminimeringsanalyse og 
fagdirektørene vurderer derfor at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at denne metoden 
kan være et behandlingsvalg til denne pasientgruppen.   

Når en pasient behandles med et legemiddel når finansieringsansvaret overføres til 
spesialisthelsetjenesten, skal hun/han fortsatt få denne behandlingen så lenge det er 
medisinsk indikasjon. Pasienter som allerede har påbegynt behandling med Palbociklib 
(Ibrance®) i kombinasjon med fulvestrant etter tidligere endokrin behandling kan fortsette 
med denne så lenge det er medisinsk indikasjon for dette.  

 

 Metode Kommentar  

1 Er det gjort greie for effekt, 

sikkerhet, kostnader, 

organisatoriske konsekvenser, 

kostnadseffektivitet, 

budsjettkonsekvenser, etikk og jus 

på en tilfredsstillende måte? 

Ja, i den grad det foreligger dokumentasjon. 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 
11. juni 2018 - saksdokumenter offentlig versjon

49



 

 

 Metode Kommentar  

2 Er effekten av den nye metoden 

tilstrekkelig dokumentert i den 

pasientpopulasjonen som antas å 

være aktuell i den norske kliniske 

praksisen? 

Ja, i den grad det foreligger dokumentasjon. 

3 Er det andre aktuelle overlappende 

nye metoder som bør inkluderes i 

vurderingene? 

Nei. 

4 Er bivirkningsprofilen tilstrekkelig 

dokumentert og ivaretatt i form av 

økte kostnader og/eller lavere 

livskvalitet i vurderingen av den nye 

metoden? 

Ja.  

5 Kan metoden innføres innenfor 

eksisterende økonomiske rammer? 

Det foreligger ikke en tilstrekkelig 

helseøkonomisk analyse for å kunne vurdere 

dette. 

6 Vil innføring av metoden kreve 

organisatoriske endringer (som for 

eksempel endring i 

arbeidstidsordning, vaktplan og 

annet)? 

Nei. 

 

7 Vil innføringen av metoden kreve 

kompetansehevende tiltak? 

Nei. 

8 Finnes det lokaler som er egnet til 

bruk for gjennomføring av 

metoden? 

Ja.  

9 Vil innføring av metoden kunne 

reise viktige problemstillinger? 

Eventuelle budsjettkonsekvenser kan få 

betydning for prioritering mellom grupper.  

10 Konklusjon: Bør metoden innføres i 

RHF-ene? 

Nei.  

11 Er det oppgitt en tilfredsstillende 

plan for oppfølging av metoden i 

innføringsperioden? 

De nasjonale retningslinjene anbefales vurdert. 
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 Metode Kommentar  

12 Tilleggsinformasjon Ettersom CDK4/6-hemmere nå kan nyttes 
førstelinjebehandling vil det bli færre som er 
aktuelle for denne behandlingen i senere linjer. 

Vedlegg og linker: 

1. Følgebrev fra Sekretariatet for Bestillerforum RHF 

2. Oppdatert notat fra Statens legemiddelverk, konfidensielt 

3. Link til rapport: https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Palbociklib%20-

%20Hurtigmetodevurdering.pdf 
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Helse Vest RHF, v/Fagdirektør Baard-Christian Schem  

Helse Sør-Øst RHF, v/Fagdirektør Jan Christian Frich 

Helse Nord RHF, v/Fagdirektør Geir Tollåli  

Helse Midt-Norge RHF, v/Fagdirektør Henrik Sandbu  

 

Kopi: Fagdirektørsekretariatet v/Ingrid Dirdal, Helse Vest RHF 

 

  Oslo 20. mars 2018 

 
 
Sak til beslutning: ID2017_048_Palbociklib (Ibrance) til behandling av 
HR+/HER2- lokalavansert eller metastatisk brystkreft." 
 
 
Herved oversendes hurtig metodevurdering utarbeidet av Statens legemiddelverk datert 22.02.2018 
med tittel «Ibrance (palbociklib) til behandling av HR+/HER2 negativ lokalavansert/ metastatisk 
brystkreft", ID2017_048. Rapporten har to deler. 
 
Medlemmene av Bestillerforum RHF har hatt metodevurderingen fra Statens legemiddelverk til 
gjennomgang.  Alle medlemmene har 19.03.2018 klarert at rapporten kan sendes til beslutning i de 
regionale helseforetakene. 
 
For oppsummering og sammendrag vises det til rapportens innledende del. 
 

Med vennlig hilsen 

Helene Örthagen 

Seniorrådgiver 

 

 
Sekretariatet Nye metoder 

Tlf: 913 04 388 

E-post: nyemetoder@helse-sorost.no 

 

PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Grev Wedels plass 5, Oslo 

postmottak@helse-sorost.no  

www.helse-sorost.no 
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23. mai 2018 
    

  Til:  Bestillerforum RHF/Beslutningsforum 
  
  ID_nr: ID2017_048 «Palbociklib (Ibrance) til behandling av HR+/HER2- avansert/metastatisk 

brystkreft.» 

3-siders sammendrag (fra rapporten) 

Formål 
Hurtig metodevurdering av legemiddelet palbociklib (Ibrance). Legemiddelverket har vurdert 

klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved bruk av Ibrance i henhold til bestilling 

ID2017_048: Palbociklib (Ibrance) til behandling av HR+/HER2- avansert/metastatisk brystkreft. 

Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Pfizer.  

Palbociklib og ribosiklib (Kisqali) ble parallelt metodevurdert når det gjelder bruken i kombinasjon 

med aromatasehemmer men ikke i kombinasjon med fulvestrant siden ribosiklib ikke har denne 

indikasjonen. Del 1 har fokus på metodevurderingen av Ibrance for behandling av HR+/HER2- 

avansert/metastatisk brystkreft i kombinasjon med en aromatasehemmer.  

Del 2 har fokus på metodevurdering av Ibrance av HR+/HER2- avansert/metastatisk brystkreft i 

kombinasjon med fulvestrant hos kvinner som tidligere har fått endokrinbehandling.  

Det er slik at Ibrance har spesifisert i indikasjonsordlyden at den kan brukes i kombinasjon med 

LHRH agonist (goserelin) hos pre- og perimenopausale kvinner. Legemiddelverket mener at 

bruken av LHRH agonist hos pre- og perimenopausale kvinner vil være lik uansett om det 

behandles med Ibrance eller Kisqali. Dette basert på goserelins indikasjon, tilbakemelding fra 

spesialistene og at kombinasjonen av en aromatasehemmer og LHRH agonist er en etablert 

førstelinje behandling hos pre menopausale pasienter i henhold til nasjonale og internasjonale 

retningslinjer. 

Bakgrunn 
Ibrance er et legemiddel til behandling av lokalavansert/ metastatisk brystkreft. Den generelle 

kliniske effekten ved behandling med Ibrance er dokumentert gjennom utstedelse av 

markedsføringstillatelse. Det er om lag 350 pasienter med metastatisk brystkreft som er aktuelle 

for behandling med Ibrance hvert år i Norge. Noen flere pasienter med lokal avansert brystkreft 

(ikke egnet for kirurgi eller strålebehandling) vil også kunne være aktuelle for behandling med 

palbociklib. Etter inspill fra kliniker utgjør lokalavansert cirka 10% av brystkreft tilfellene. 

Pasientandel som ikke er egnet for kirurgi eller strålebehandling er lavere enn 10%. 

Legemiddelverkets vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Pfizer. 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

Palbociklib i kombinasjon med aromatasehemmer (del 1) 
Dokumentasjonsgrunnlaget for effekt og sikkerhet er basert på en randomisert fase III-studie 

(PALOMA-2) som inkluderte kvinner med hormonreseptor-positiv, HER2-negativ lokalavansert 

brystkreft som ikke var egnet for kirurgi eller strålebehandling i kurativt øyemed, eller hos kvinner 

med metastatisk brystkreft som ikke tidligere hadde fått systemisk behandling for avansert 

sykdom. Palbociklib i kombinasjon med letrozol ble sammenlignet med placebo og letrozol. 

Progresjonsfri overlevelse (PFS) var signifikant forbedret i palbociklib + letrozol armen. Median 

PFS for pasienter i palbociklib -armen var 24,8 måneder (95 % CI: 22,1, ikke estimerbar [NE]), og 
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14,5 måneder (95 % CI: 12,9, 17,1) for pasienter i placebo pluss letrozol armen. Det var ingen 

statistisk signifikant forskjell i total overlevelse (OS) mellom gruppene. OS-data er fortsatt 

umodne. 

Palbociklib i kombinasjon med fulvestrant (del 2) 
Dokumentasjonsgrunnlaget for effekt og sikkerhet er basert på en randomisert fase III-studie 

(PALOMA-3), som inkluderte kvinner med HR-positiv, HER2-negativ lokalavansert brystkreft som 

ikke var egnet for kirurgi eller strålebehandling i kurativt øyemed, eller hos kvinner med 

metastatisk brystkreft, uavhengig av pasientenes menopausale status, der sykdommen hadde 

progrediert etter forutgående endokrin behandling i en (neo)adjuvant eller metastatisk situasjon. 

Palbociklib i kombinasjon med fulvestrant ble sammenlignet med placebo og fulvestrant. 

Progresjonsfri overlevelse (PFS) var signifikant forbedret i palbociklibarmen. Median PFS for 

pasienter i palbociklib -armen var 11,2 måneder (95% CI: 9,5, 12,9), og 4,6 måneder i 

fluvestrantarmen (95% CI: 3,5, 5,6). 

Alvorlighet og helsetap 
Alvorlighetsgraden kan påvirke om kostnadene vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 

behandlingen. Legemiddelverket har tidligere beregnet at metastatisk brystkreft for denne 

populasjonen behandlet med letrozol i gjennomsnitt har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 12-

14 QALY.  

Budsjettkonsekvenser 
Legemiddelverket antar at budsjettvirkningen for sykehusene ved å ta i bruk Ibrance i 

kombinasjon med aromatasehemmer vil være ubetydelig, dersom det tas i bruk til tilsvarende 

eller lavere pris enn Kisqali. 

Legemiddelverkets totalvurdering  
Effekt og sikkerhet er antatt å være tilsvarende til dagens CDK4/6-hemmere behandling 

Ibrance i kombinasjon med aromatasehemmer (del 1) 

Legemiddelverket mener at palbociklib i kombinasjon med aromatasehemmer kan inngå i LIS-

anbudet på samme vilkår som den andre CDK4/6-hemmende legemidler. Der er slik at tilbudt LIS 

pris for palbociklib er høyere enn tilbudt LIS pris for Kisqali. Med dagens LIS priser vil ikke 

palbociklib være en kostnadseffektiv behandling sammenlignet Kisqali i kombinasjon med en 

aromatasehemmer. Dette gjelder kun for metastatisk brystkreft. 

Palbociklib i kombinasjon med fulvestrant (del 2) 

Legemiddelverket kan ikke basert på innsendt dokumentasjon, godta en 

kostnadsminimeringstilnærming.  

Legemiddelverket kan ikke finne med foreliggende dokumentasjon at palbociklib i kombinasjon 

med fulvestrant er en kostnadseffektivbehandling sammenlignet med everolimus i kombinasjon 

med eksemestan.   

Ny LIS-pris for palbociklib (Ibrance): 
Sykehusinnkjøp (LIS) har mottatt et pristilbud fra Pfizer 09.04.2018  

Tilbudet består av følgende priser og gjelder for hele indikasjonen:  

Produkt Varenr. Pakning LIS-AUP  LIS-AUP eks. mva 

Ibrance kapsel hard 100 mg 374450 21 stk         

Ibrance Kapsel hard 75 mg 399825 21 stk         
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De nye LIS-AUPene tilsvarer ca. 35,7% rabatt. De nye prisene påvirker kun kostnadssiden, og 

Legemiddelverket har heller ikke beregnet ICER nå siden metodevurderingen er basert på en 

kostnadsminimerings analyse.  

Pris sammenligning mellom Ibrance og Kisqali. Begge to i kombinasjon med aromatasehemmer 

(ikke tatt med siden det blir like kostnader i begge armene). 

Produkt Varenr. Pakning LIS-AUP inkl mva  

Ibrance kapsel hard 125 mg 177199 21 stk   

Ibrance Kapsel hard 100 mg 374450 21 stk   

Ibrance Kapsel hard 75 mg 399825 21 stk   

Kisqali 200 mg 183485 21 stk   

Kisqali 200 mg 107785 42 stk   

Kisqali 200 mg 539793 63 stk   

 

Kisqali er fortsatt et rimeligere alternativ enn Ibrance. Med tilbudte priser vil Ibrance ikke være en 

kostnadseffektiv behandling (dersom man antar lignende effekt og sikkerhetsprofil mellom 

Ibrance og Kisqali). 

 

Pris sammenligning mellom Ibrance og Afinitor 

Det tas ikke hensyn til prisene for eksemestan eller fulvestrant.  

Afinitor er indisert ved behandling av avansert hormonreseptorpositiv, HER2/neu-negativ 

brystkreft, i kombinasjon med eksemestan, hos postmenopausale kvinner uten symptomatisk 

visceral sykdom, etter tilbakefall eller progresjon med en ikke-steroid aromatasehemmer. 

Legemiddelverket har ikke dokumentasjonsgrunnlag til å anta effektlikhet mellom Afinitor i 

kombinasjon med eksemestan og Ibrance i kombinasjon med fulvestrant. Anbefalt dose for 

Afinitor er 10 mg én gang daglig. Dersom dosereduksjon er nødvendig, er anbefalt dose 5 mg 

daglig og dosen må ikke være mindre enn 5 mg daglig. 

Produkt Varenr. Pakning LIS-AUP inkl mva  

Ibrance kapsel hard 125 mg 177199 21 stk   

Ibrance Kapsel hard 100 mg 374450 21 stk   

Ibrance Kapsel hard 75 mg 399825 21 stk   

Afinitor 2,5 mg 548899 30 stk   

Afinitor 5 mg 044580 30 stk   

Afinitor 10 mg 044591 30 stk   

 

Med en dose på 10 mg vil Ibrance bli en rimeligere alternativ enn Afinitor gitt tilbudte priser. 

Dersom dose bli 5 mg blir Afinitor rimeligere enn Ibrance. Dersom dosering blir 7,5 mg blir 

Ibrance rimeligere enn Afinitor.   

Det finnes ikke data for å finne hvor mange brystkreft pasienter står på 5, 7,5 eller 10 mg, men 

salgsdata tyder på at flest pasienter (66%) bruker 10 mg og 31% bruker 5 mg. Afinitor har flere 

indikasjoner enn brystkreft. En vektet pris av Afinitor i henhold til dagens bruk vil kunne gi en 

misvisende bilde siden det ikke finnes data på hvilke av de indikasjonene blir flest 

dosejusteringer.  

Budsjettberegninger 
Ibrance i første linje: 
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Dersom Ibrance tas i bruk vil dette medføre høyere budsjettvirkninger dersom Ibrance brukes 

istedenfor Kisqali. Legemiddelverket har ikke forutsetninger for å predikere dette. I det 

(usannsynlige) tilfellet alle nye pasienter bruker Ibrance istedenfor Kisqali i første linje vil dette 

medføre økte legemiddelutgifter (i tillegg til disse for Kisqali) slik det vises i tabellen under.  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Antall pasienter 100 233 356 471 582 

Årskostnader Kisqali LIS AUP inkl mva  

Kisqali anbefalt tatt i bruk (Mill NOK)      

Årskostnader Ibrance LIS AUP inkl mva*  
Ibrance anbefalt tatt i bruk (Mill NOK) erstatter Kisqali      

*Anbefalt dosering for palbociclib er én 125 mg kapsel per dag i 21 dager, etterfulgt av 7 dagers 

opphold. Altså en behandlingssyklus på 28 dager. Årskostnader= 27408,4*13 

Ibrance i andre linje 
Dersom Ibrance i andre linje blir brukt istedenfor Afinitor vil dette kunne gi innsparinger dersom 

10 mg dosen brukes.  

Dersom Ibrance tas i bruk i andre linje, vil dette medføre små budsjettvirkninger, siden prisen av 

Ibrance er noe lavere enn Afinitor 10 mg og noe høyre enn Afinitor 5 mg og høyere enn Afinitor 

2,5 mg (men dose lavere enn 5 mg er ikke anbefalt å brukes).  

Andre betraktninger 
Det er slik at finansieringsansvar for Ibrance ble overført til de regionale helseforetakene i mai 

2017. Fra før fikk pasientene Ibrance (første eller andre linje) via individuell refusjon. Dersom 

Ibrance anbefales å tas i bruk vil prisen gjelde for pasientene som allerede står på Ibrance. Dette 

vil medføre at salget får disse pasientene kunne bli lavere. Salgsdata  for Ibrance (på maksimalt 

AUP, salgsdata fra Farmastat (omregnet fra AIP til AUP) og antall brukere fra Reseptregisteret) er 

som følger: 

Salg Ibrance 2016 NOK 22,6 millioner kroner (86 brukere) 

Salg Ibrance 2017 NOK 117,7 millioner kroner (441 brukere) 

Salg Ibrance Jan.-apr. 2018 NOK 51,7 millioner kroner (antall brukere er ikke tilgjengelig) 

Dersom man antar at antall pasienter vil være omtrent lik fra den i 2017 vil salget med de nye 

priser bli på 73 millioner kroner istedenfor over 117 millioner kroner. Dersom Ibrance ikke tas i 

bruk vil disse tallene synke over tid ettersom pasientene slutter å bruke Ibrance (grunnet 

seponering manglende effekt/ høy toksisitet). Bruken av Ibrance med tilbudte priser kun hos 

pasienter som allerede står på Ibrance vil gi innsparinger på  millioner. 

 

Statens legemiddelverk, 21. mai 2018 

 

Elisabeth Bryn      

Enhetsleder       

 
Pilar Martin Vivaldi  

Saksutreder 
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Dette saksgrunnlaget er unntatt offentlighet fordi det er å anse som et organinternt dokument fram 
til beslutningen er tatt. Etter at beslutningen er tatt, er dokumentet offentlig. 

 
Formål 
Vedlagt oversendes sak ang. MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner til 
Beslutningsforum for nye metoder. 
 
Saken er oversendt fra fagdirektørene i de regionale helseforetak. 
 
Fagdirektørene har gitt følgende anbefaling: 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang 
prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av 
beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 
overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på 
nytt. 
 
1. Alle kvinner med BRCA1/2 mutasjoner skal hvert år få tilbud om mammografi fram til de 

er 70 år. 
  
2. Årlig screening med magnetisk resonans imaging (MRI) av kvinner med BRCA1/2 

mutasjoner skal kun tilbys de som er mellom 25 og 50 år.  
  
3. Beslutningsforum for nye metoder anbefaler Helsedirektoratet å oppdatere Nasjonalt 

handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av 
pasienter med brystkreft i tråd med denne beslutningen. 

 
 
Stjørdal, 4. juni 2018 
 
 
 
Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
 
Vedlegg:  Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 ang. MRI screening av kvinner med 

BRCA1/2 mutasjoner. 
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Deres ref.:  Vår ref.:   Saksbehandler/dir. tlf.:  Sted/dato: 
      Henrik A. Sandbu 958 71 772  Stjørdal, 4.06.2018 

 

 

Til: Adm. dir. Stig A. Slørdahl 
Fra: Direktør for helsefag Henrik A. Sandbu 
 

Sak til Beslutningsforum 11. juni 2018 - MRI screening av kvinner med 

BRCA1/2 mutasjoner  

Anbefaling 

Fagdirektørene anbefaler at Beslutningsforum beslutter følgende: 

 Alle kvinner med BRCA1/2 mutasjoner skal hvert år få tilbud om mammografi fram til 

de er 70 år. 

 Årlig screening med magnetisk resonans imaging (MRI) av kvinner med BRCA1/2 

mutasjoner skal kun tilbys de som er mellom 25 og 50 år.  

 Beslutningsforum for nye metoder anbefaler at Helsedirektoratet oppdaterer 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og 

oppfølging av pasienter med brystkreft i tråd med denne beslutningen. 

 

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 

overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på 

nytt. 

Bakgrunn 

Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet en fullstendig metodevurderingen for bruk av 

magnetisk resonans imaging (MRI) for å lete etter forandringer i brystvevet (brystkreft) hos 

personer som har arvet en genmutasjon. Kvinner som har BRCA1- eller BRCA2-mutasjoner 

har en tendens til å utvikle brystkreft i yngre alder. I Norge, som i flere andre land, tilbys 

kvinner som har slik risiko for brystkreft og som ikke ønsker å velge profylaktisk mastektomi 

(fjerning av bryst), årlig brystkreftscreening med MRI og mammografi. Retningslinjene i 

Norge for kvinner med BRCA1/2 mutasjoner gir tilbud om årlig brystkreftscreening med 

mammografi og MRI fra 25 år til 75 år. FHI har undersøkt diagnostisk nøyaktighet, klinisk 

effekt samt å utført en budsjettkonsekvensanalyse av brystkreftscreening med årlig MRI i 

kombinasjon med mammografi versus bare mammografi for kvinner med BRCA1 eller BRCA2 

    Besøksadresse Postadresse Telefon: 74 83 99 00 
    Wesselsveg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 
    7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no 
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genetiske mutasjoner. Saken ble fremmet til møte 14.05.2018, men saken ble utsatt for å 

gjøre noen avklaringer med retningslinjesekretariatet i Helsedirektoratet.  

Yngre kvinner har tettere brystvev som gjør det vanskeligere å oppdage brystkreft med kun 

mammografi. Noen land tilbyr MRI kun opptil en viss alder, f. eks. fram til kvinnene blir femti 

år. Dette med bakgrunn i en forståelse av at det da i brystvevet er vanskeligere oppdage 

svulster ved kun mammografi.  Metodevurderingen har derfor i den helseøkonomiske 

analysen gjort beregningene; Ved å sammenlikne dagens praksis med MRI til 

mutasjonsbærere opptil femti år eller ingen MRI sammenlignet med dagens praksis. 

Fra metodevurderingen 

Screening av brystkreft: BRCA1 og BRCA2 er genetiske mutasjoner. De er viktige 

risikofaktorer i bryst og eggstokkreft. Mutasjonene er sjeldne i befolkningen generelt, men 

kvinner som bærer en av disse mutasjonene har en høy risiko for å få bryst eller 

eggstokkreft. Retningslinjene i Norge for kvinner med BRCA1/2 mutasjoner gir tilbud om 

brystkreftscreening ved årlig mammografi og magnetisk resonans imaging (MRI) fra 25-75 år. 

Dokumentasjon av effekt: FHI innhentet fem fulltekst publikasjoner av potensielt relevante 

referanser, og vurderte disse for risiko for skjevheter i henhold til studiedesign. Den 

diagnostiske nøyaktigheten ble oppsummert og relativ risiko med tilhørende 95 prosent 

konfidensintervall for effektestimatene ble kalkulert der det var mulig å sammenligne 

studier. Det ble brukt GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and 

Evaluations) for å vurdere tiltro til den diagnostisk nøyaktigheten samlet kvalitet på 

dokumentasjonen for hvert utfall. Resultatene viste at årlig MRI og mammografi gir høyere 

sensitivitet, men lavere spesifisitet, sammenlignet med bare årlig mammografi for denne 

gruppen kvinner. Flere reelle positive (krefttilfeller) vil bli funnet, men også flere falske 

positive vil bli funnet dersom MRI blir brukt i tillegg til mammografiscreening.  

Basert på de inkluderte studiene kan det ikke konkluderes om bruk av MRI i tillegg til 

mammografi reduserer dødeligheten av brystkreft. På grunn av bredt konfidensintervall og 

generelt lave dødelighetstall, har FHI lav tillit til disse resultatene.  

Den ideelle måten å undersøke effekten av screeningsintervensjoner på, er prospektive 

studier som starter når kvinner identifiseres som mutasjonsbærere eller av sin 

familiehistorie. I denne evalueringen oppfyller bare en studie disse kriteriene. I de andre 

studiene ble kvinner innlemmet i studiene på diagnosetidspunktet og delt i grupper avhengig 

av hvilket screeningsregime de hadde fått.  

Slik vi kan lese rapporten gir ikke studiene/funnene noe svar på om det er forskjeller for 

utfallsmålene for yngre eller eldre kvinner (over/under 50 år).  I så måte er denne forskjellen 

som er benyttet i den helseøkonomiske analysen basert på kunnskap om brystvev og praksis 

i andre land.  
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Det kan her knyttet til effektvurderinger nevnes at falsk positive resultat ofte vil være en 

belastning for de kvinnene de gjelder.  

Helseøkonomi: FHI har estimert en årlig innsparing på 6,2 millioner kroner ved å fjerne 

tilbudet om årlig MRI fra gjeldende retningslinjer for alle kvinner med BRCA1/2 mutasjoner. 

Dersom tilbudet gis til kvinner med BRCA1/2 mutasjoner som er 25-50 år, vil det gi en årlig 

innsparing på 2,5 millioner kroner. Disse vil da kun tilbys mammografi frem til 70 år. 

Budsjettanalysen vurderte ikke konsekvenser av ulike screeningsstrategier for ressursbruk 

for videre behandling. FHI har ikke full tillit til inngangsdataene som er brukt og de hadde 

ikke en aldersfordelingen for BRCA1 / 2 i vår befolkning. De potensielle utgiftene som 

sykehuset kan spare er nok mer hypotetiske siden den reduserte MR-aktiviteten i analysen 

ikke erstattes av annen MR-aktivitet. Siden MR er en begrenset ressurs, er det grunn til å tro 

at en eventuell MR-reservekapasitet vil brukes til andre aktiviteter, og derfor er det mindre 

potensial for budsjettbesparelser i seg selv. For å få mer informasjon om dette, kunne man 

pekt ut potensielle områder som da vil kunne nytte kapasiteten, og man kunne så foreta en 

kostnadseffektivitetsanalyse. 

FHI vurderer at det er nødvendig med flere studier for å få kunnskap om sammenhengen 

mellom diagnostisk metode/oppdaget brystkreft, fordeling av brystkreftstadium ved 

diagnose, og behandlingskostnader. 

Vurdering fra fagdirektørene 

Fagdirektørene har gjort en vurdering med bakgrunn i metodevurderingen utført av FHI, 

prioriteringsmeldingen og tar her utgangspunkt i en sjekkliste som stod i styresaken om 

nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.  

For kvinner med BRCA1/2 mutasjoner vil en kombinasjon av både MRI og mammografi i et 

brystkreftscreeningprogram gi høyere sensitivitet, men lavere spesifisitet, enn kun 

mammografi. Det vises ingen sikker assosiasjon mellom disse to screeningsmetoden og 

dødelighet. Det vil si at konsekvensene ved å fjerne MRI fra det norske 

screeningprogrammet vil gi besparelser tilsvarende MRI-kostnadene, uten at en vet om 

brystkreftdødeligheten går opp.  

Med bakgrunn i en kunnskap om at brystvev hos yngre kvinner er tettere, og at det kan være 

vanskeligere å oppdage svulster med kun mammografi, har FHI gjort to ulike 

helseøkonomiske beregninger; (1) kostnadsbesparelse ved å kutte MRI i screening for alle 

kvinner med BRCA1/2 og (2) kostnader ved å kutte MRI for kvinner under 50 år. Andre land 

har også ulike screeningprogram for yngre kvinner og eldre kvinner (eks > 50 år). Med 

utgangspunkt i føringene gitt for prioritering er det problematisk å diskriminere på alder. 

Samtidig er det heller ikke slik at vi vet at det ikke er en forskjell i det valgte utfallsmålene for 

kvinner over/under femti år, eller om vi hadde fått forskjeller om vi hadde hatt større studier 

med lengre oppfølgingstid. For kvinner som kjenner til at i deres brystvev kan det være 

vanskeligere å oppdage brystkreft, kan det ha en betydning for trygghet å få gjort MRI. Dette 
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er ikke vurdert i metodevurderingen. Kliniker(e) vurderer at årlig MRI pluss mammografi kan 

tilbys i screening til kvinner under 50 år, og at kun mammografi i screening etter 50 år vil 

være et godt alternativ for kvinner med BRCA1/2 mutasjoner.  

Vi anbefaler nå at årlig screening med magnetisk resonans imaging (MRI) av kvinner med 

BRCA1/2 mutasjoner kun skal tilbys til de som er mellom 25 og 50 år. Alle kvinner med 

BRCA1/2 mutasjoner bør hvert år få tilbud om mammografi fram til de er 70 år 

 Metode Kommentar  

1 Er det gjort greie for effekt, 

sikkerhet, kostnader, 

organisatoriske konsekvenser, 

kostnadseffektivitet, 

budsjettkonsekvenser, etikk og jus 

på en tilfredsstillende måte? 

Ja. 

2 Er effekten av den nye metoden 

tilstrekkelig dokumentert i den 

pasientpopulasjonen som antas å 

være aktuell i den norske kliniske 

praksisen? 

Dokumentasjonsgrunnlaget er sparsomt og det 

er mangelfullt for å kunne si noe om forskjeller 

mellom eldre og yngre kvinner. 

 

3 Er det andre aktuelle overlappende 

nye metoder som bør inkluderes i 

vurderingene? 

Nei. 

4 Er bivirkningsprofilen tilstrekkelig 

dokumentert og ivaretatt i form av 

økte kostnader og/eller lavere 

livskvalitet i vurderingen av den nye 

metoden? 

Ja. I den grad det er aktuelt. 

5 Kan metoden innføres innenfor 

eksisterende økonomiske rammer? 

Metoden nyttes, en avvikling av bruk av MRI i 

screening av de aktuelle pasientene vil kunne gi 

noe innsparing.  

6 Vil innføring av metoden kreve 

organisatoriske endringer (som for 

eksempel endring i 

arbeidstidsordning, vaktplan og 

annet)? 

Nei. Dette er innført. 

7 Vil innføringen av metoden kreve 

kompetansehevende tiltak? 

Nei.  

8 Finnes det lokaler som er egnet til 

bruk for gjennomføring av 

metoden? 

Ja.  

9 Vil innføring av metoden kunne  
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Metode Kommentar 

reise viktige problemstillinger? 

10 Konklusjon: Bør metoden innføres i 

RHF-ene? 

Ja, metoden kan nyttes til kvinnene som er 

under 50 år. 

11 Er det oppgitt en tilfredsstillende 

plan for oppfølging av metoden i 

innføringsperioden? 

De nasjonale retningslinjene anbefales vurdert. 

12 Tilleggsinformasjon 

Tabell 1 Vurderinger fra fagdirektørene med utgangspunkt i metodevurderingen og 
prioriteringsmeldingen 

Vedlegg og linker: 

1. Følgebrev fra Sekretariatet for Bestillerforum RHF

2. Link til fullstendig metodevurdering :

https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/ID2013_034_Rapport%20fra%20FHI.pdf
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Helse Vest RHF, v/Fagdirektør Baard-Christian Schem  

Helse Sør-Øst RHF, v/Fagdirektør Jan Christian Frich 

Helse Nord RHF, v/Fagdirektør Geir Tollåli  

Helse Midt-Norge RHF, v/Fagdirektør Henrik Sandbu  

 

Kopi: Fagdirektørsekretariatet v/Ingrid Dirdal, Helse Vest RHF 

 

  Oslo 23. mars 2018 

 
 
Sak til beslutning: ID2013_034_Diagnostisk nøyaktighet, klinisk effekt 
og budsjettkonsekvensanalyse ved MRI screening av kvinner med 
BRCA1/2 mutasjoner 
 
Herved oversendes metodevurdering utarbeidet av Folkehelseinstituttet med tittel «Diagnostisk 
nøyaktighet, klinisk effekt og budsjettkonsekvensanalyse ved MRI screening av kvinner med BRCA1/2 
mutasjoner", ID2013_034. 
 
Medlemmene av Bestillerforum RHF har hatt metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet til 
gjennomgang.  Alle medlemmene har 23.03.2018 klarert at rapporten kan sendes til beslutning i de 
regionale helseforetakene. 
 
For oppsummering og sammendrag vises det til rapportens innledende del. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Ellen Nilsen 

Seniorrådgiver 

 

 
Sekretariatet Nye metoder 

Tlf: 913 04 388 

E-post: nyemetoder@helse-sorost.no 

 

PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Grev Wedels plass 5, Oslo 

postmottak@helse-sorost.no  

www.helse-sorost.no 
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Sak 076–2018  Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye 
metoder, oversikt 

    
 
 

Formål 
Vedlagt følger oversikt over hurtig metodevurderinger for legemidler som har vært til 
behandling i Beslutningsforum for nye metoder. Oversikten er oppdatert per 31. mai 2018. 
Det er lagt inn fem nye metodevurderinger siden forrige oppdatering i mai 2018 (merket 
med gult). I tillegg er det to «eldre» saker som det ikke er fattet beslutning på. 
  
 
Beslutningsforum for nye metoder inviteres til å fatte følgende beslutning: 
 
Oversikt over legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder per 31. mai 2018 
tas til orientering.  
 
 
 
 
Stjørdal, 4. juni 2018 
 
 
 
Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg:  Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt per 31.  

      mai 2018. 
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Ferdigstilt 2014 ID nr Preparat Virkestoff Indikasjon

Kostnad per QALY, 

listepris Beslutning

ID2014_XXX Avastin Bevacizumab Ovariekreft 600 000 Ja

ID2014_007 Lemtrada Alemtuzumab MS
Lavere kostnader og 
høyere QALY enn 
alternativet (Dominant) Ja

ID2014_003 Xgeva Denosumab Forebygge SRE
2- 3,1 mill

Nei, kun til pasienter 
som ikke kan bruke 
zoledronsyre

ID2014_002 Adcetris Brentukismabvedotin Hodgkin lymfom 400 000 Ja
ID2013_036 Zytiga 2. linje Arbiraterone Prostatakreft 2. linje 850 000 Ja
ID2013_032 Arzerra Ofatumumab KLL 2. linje 2,1 mill Nei
ID2013_017 Herceptin Trastuzumab Ventrikkelcancer 750 000 Ja
ID2013_015 Zaltrap Aflibercept Kolorektalkreft 660 000 - 850 000 Nei

ID2013_014 Xtandi 2. linje Enzalutamide Prostatakreft 2. linje
Sammenliknbar effekt og 
lavere kostnader enn 
alternativet (Zytiga) Ja

ID2013_012 Herceptin Sc Trastuzumab Samme som infusjon NA Ja
ID2013_011 Halaven Erubilin Brystkreft 600 000 Ja
ID2013_008 Jevtana oppd Kabazitaksel Prostatakreft 1,25 mill Nei
ID2013_004 Kadcyla Trastuzumab entansin Brystkreft 1,4 mill Nei
ID2013_003 Tecfidera Dimetylfumarat MS 85 000 Ja
ID2013_002 Perjeta Pertuzumab Brystkreft 1,3 mill Ja

ID2013_001 Aubagio Teriflunomide MS
Lavere kostnader og 
høyere QALY enn 
alternativet (Dominant) Ja

Ferdigstilt 2015

ID2015_004 Cosentyx Secukinumab Plakkpsoriasis
Sammenliknbar effekt og 
kostnader på samme nivå 
som alternativene Ja

ID2015_001 Xtandi 1. linje Enzalutamid Prostatakreft 1. linje 760 000 Ja

ID2014_012 Copaxone Glatirmeracetat MS
Sammenliknbar effekt og 
kostnader på samme nivå 
som alternativene Ja

ID2014_039 Lynparza Olaparib Ovariekreft 877 000 Ja
ID2014_036 Opdivo Nivolumab Malignt melanom 900 000 Ja
ID2014_034 Keytruda Pembrolizumab Malignt melanom 900 000 Ja

ID2014_023 Plegridy Pegylert interferon MS
Sammenliknbar effekt og 
kostnader på samme nivå 
som alternativene Ja

ID2014_021 Zydelig Idelalisib KLL NA Ja
ID2014_020 Zydelig Idelalisib Follikulært lymfom 675 000 Ja
ID2014_015 Entyvio Vedolizumab Ulcerøs kolitt 760 000 - 780 000 Ja
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Entyvio Vedolizumab Crohns sykdom 560 000 - 600 000 Ja
ID2014_004 Gazyvaro Obinutuzumab KLL 285 000 Ja
ID2013_036 Zytiga 1. linje Arbirateron Prostatakreft 1. linje 810 000 Ja
ID2013_030 Imbruvica Ibrutinib KLL 588 000 Ja
ID2013_020 Xofigo Radium 223 Prostatakreft 630 000 - 830 000 Ja

Ferdigstilt 2016

ID2015_058 Elocta Efmoroktokog alfa Faktor X mangel
Sammenliknbar effekt og 
kostnader på samme nivå 
som alternativene Ja

ID2015_044 Praxbind Idarucizumab Antidot
Trolig lavere kostnader og 
høyere QALY enn 
alternativet (Dominant) Ja

ID2015_024 Cosentyx Secukinumab AS
Sammenliknbar effekt og 
kostnader på samme nivå 
som alternativene Ja

ID2015_013 Blincyto Blinatumomab Lymfoblastisk leukemi NA Nei
ID2015_006 Opdivo Nivolumab Lungekreft, plateepitelkarsinom 1,45 mill Nei
ID2015_002 Otezla Aprimelast Psoriasis 450 000- 500 000 Nei

Otezla Aprimelast Psoriasisartritt 550 000- 600 000 Nei
ID2014_001 Imbruvica Ibrutinib MCL NA Nei
ID2015_005 Kyprolis Karfilzomib Myelomatose 1,75 mill Nei
ID2015_009    Humira Adalimumab Svettekjertel betennelse NA Nei
ID2015_019 Avastin Bevacizumab Livmorhalskreft Ca 1 mill Nei

ID2015_024 Cosentyx Secukinumab Psoriasisartritt

Sammenliknbar effekt og 
kostnader på samme nivå 
som alternativene Ja

ID2014_041 Keytruda Pembrolizumab Lungekreft 1,10 mill Ja

ID2015_006 Opdivo Nivolumab
Lungekreft, ikke-platepitelkarsinom 
PDL1 positive og negative 1,48 mill

Nei, men ja for 
subgruppen PDL1 
positive 12.12.16 
(ID2016_075)

ID2016_037 Epclusa (GT3) Sofosbuvir/Velpatasvir

Hepatitt C, GT3 pasienter > 40 år 
som ikke kan bruke interferon og 
pasienter med dekompensert 
cirrhose.

Sammenliknbar effekt og 
lavere kostnader ved 12 
ukers behandling 
sammenliknet med  
sofusbuvir +daklatasvir Ja

ID2015_047 Opdivo Nivolumab Nyrekreft 1,58 mill Nei
ID2015_023 Perjeta Pertuzumab Brystkreft, neoadjuvant NA Nei

ID2016_034 Alprolix Eftrenonacog alfa Faktor IX mangel NA Kan inngå i LIS anbud

ID2016_032 Rixubis Nonacog gamma Faktor IX mangel NA Kan inngå i LIS anbud

ID2013_033 Idelvion Albutrepenonakog alfa Faktor IX mangel NA Kan inngå i LIS anbud
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ID2016_035 Kovaltry Oktokog alfa Faktor VIII mangel NA Kan inngå i LIS anbud
ID2015_054 Zepatier Grazoprevir-elbasvir Hepatitt C NA Ja, ved genotype 1
ID2016_037 Eplcusa (GT2) Sofosbuvir/Velpatasvir Hepatitt C, Genotype 2 340 000 Ja
ID2016_075 Opdivo Nivolumab PDL1 positiv NSCLC NA Ja
ID2015_020 Tagrisso Osimertinib NSCLC 1,07 mill Nei
ID2015_034 Arzerra Ofatumumab KLL NA Ja
ID2016_027 Empliciti Elotuzumab Myelomatose 2,5 mill Nei

Ferdigstilt 2017

ID2015_045 Zinbryta Daclizumab MS NA Ja
ID2017_012 Opdivo Nivolumab Nyrekreft, revurdering 1 162 111 Ja

ID2016_037 Epclusa (GT3) Sofosbuvir/Velpatasvir

Hepatitt C, GT3 pasienter > 40 år 
eller med cirrhose som kan bruke 
interferon. 605 097 – 2 313 866 Ja

ID2016_067 Keytruda Pembrolizumab NSCLC, 1. linje 949 940 Ja
ID2015_018 Imlygic Talimogene laherparepvec Malignt melanom NA Ikke besluttet enda
ID2017_041 Xalkori Krizotinib NSCLC, 1. linje 900 000 Ja
ID2016_069 Olumiant Baricitinib Revmatoid artritt NA Ja
ID2015_053/ID2016_092Yervoy+Opdivo komb. Ipiliumumab+ nivolumab Malignt melanom 590 000 Ja
ID2016_098 Xeljans Tofacitinib Revmatoid artritt NA Ja
ID2016_013 Gazyvaro Obinutuzumab Follikulært lymfom 639 000 Ja
ID2016_030 Opdivo Nivolumab Hodgkins lymfom NA Ja
ID2016_026 Darzalex Daratumumab Myelomatose, fra 3. linje 518 000 – 1 370 000 ja
ID2016_039 Kyprolis + deksametason Karfilzomib Myelomatose, fra 2. linje 1 800 000 Ja
ID2016_021 Onyvide Liposomal irinotekan Pankreaskreft 1 400 000 Nei
ID2016_001 Ninlaro Iksazomib Myelomatose, fra 2. linje 9 700 000 Nei
ID2017_047 Lonsurf Trifluridin/tipiracil Kolorektalkreft, 3. linje 837 000 Ja
ID2016_052 Afstyla Lonoctocog Alfa Hypo- eller afibrinogenemi NA Ja
ID2017_046 Cabometyx Kabozantinib Avansert nyrecellekarsinom 1 400 000 Ja

ID2017_052 Fibclot Humant fibrinogen Afibrinogenemi

Sammenliknbar effekt og 
kostnader på samme nivå 
som alternativene Ja

ID2017_011 Darzalex + Velcade Daratumumab + bortezomib Myelomatose Ja
ID2015_012 Cyramza Ramucirumab Ventrikkelcancer 2. linje Nei

ID2017_001 Spinraza Nusinersen Spinal mukselatrofi 16 000 000 - 40 000 000 Nei, til nye pasienter

ID2017_066 Maviret Glekaprevir/pibrentasvir Hepatitt C, GT1-GT3

Kan inngå i LIS-anbud på 
like vilkår som øvrige DAA 
til pasienter uten cirrhose 
og med kompensert 
cirrhose. Ja
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ID2017_035 Vosevi Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevirHepatitt C, GT1-GT3

Kan inngå i LIS-anbud på 
like vilkår som øvrige DAA 
til pasienter uten cirrhose 
og med kompensert 
cirrhose.

ID2016_070 Opdivo Nivolumab Hode-halskreft 640 000 Ja
ID2017_005 Keytruda Pembrolizumab Hodgkins lymfom NA Ja
ID2015_020 Tagrisso Osimertinib Lungekreft. 2. linje, revurdering 1 040 000 Nei
ID2016_091 Lartruvo Olaratumab Bløtvevssarkom 1 282 000 Ikke besluttet enda

ID2016_056 Kyntheum Brodalumab Psoriasis NA
Ja, men avhengig av 
riktig pris i anbud

ID2016_050 Zinplava Bezlotuksumab
Clostridium difficile-infeksjon, 
forebygging

Dominant (netto 
helsegevinst og lavere 
kostnader) Ja

ID2016_064 Stelara Ustekinumab Crohns sykdom NA Ikke besluttet enda
ID2016_055 Cinqaero Resilizumab Eosinofil astma 798 869 ja*
ID2017_024 Kisqali Ribosiklib Metastatisk brystkreft 1 230 000 ja*
ID2017_004 Gazyvaro Obinutuzumab Follikulært lymfom ? ja
ID2017_003 Adcetris Brentuksimab vedotin Hodgkins lymfom 646 000 NOK ja 

Ferdigstilt 2018

ID2016_045A Tecentriq Atezolizumab Lungekreft PD-L1 positiv NA ja (inkl.LIS anbud)
ID2017_051 Skilarence Dimetylfumarat Psoriasis 55 000 ja (inkl.LIS anbud)
ID2017_060 Keytruda Pembrolizumab Blærekreft 874 018 ja
ID2017_058 Lenvima Lenvatinib Thyreoideakarsinom (DTC) 780 000*/750 000** nei
ID2016_095 Opdivo Nivolumab urotelkarsinom NA* ja
ID2017_048 Ibrance Palbociklib Brystkreft* NA* ikke besluttet
ID2017_006 Mavenclad Kladribin RRMS NA* ja

ID2016_071 Refixia Nonakog beta pegol Hemofili B NA*

Innføres ikke nå (april 
18), men kan inngår i 
fremtidig anbud 

ID2016_090 Adynovi Rurioktokog alfa pegol Hemofili A NA*

Innføres ikke nå (april 
18), men kan inngår i 
fremtidig anbud 

ID2016_045B Tecentriq Atezolizumab Lungekreft PD-L1 negativ 1 700 000 nei

ID2017_065 Tremfya Guselkumab moderat til alvorlig psoriasis NA

Innføres ikke nå (mai 
18), men kan inngår i 
fremtidig anbud 

ID2015_059 Ocrevus Okrelizumab RMS NA ikke besluttet enda
ID2016_046 Tecentriq Atezolizumab urotelialt karsinom 2 000 000 Ikke besluttet enda

_ ID2017_064 Alecensa Alectinib NSCLC_ ALK positiv 1 490 000 ikke besluttet enda
ID2016_100 Ocrevus Okrelizumab PPMS 1 800 000 Ikke besluttet enda
ID2018_001 Keytruda Pembrolizumab urotelialt karsinom NA* ikke besluttet enda
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ID2018_012 Symtuza komb.preparat HIV NA ikke besluttet enda
ID2017_057 Bavencio Avelumab merkelcellekarsinom NA*
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Sak 077–2018  Referatsaker 

    
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 

1. Brev av 22. mai 2018 fra Diabetesforbundet med kommentarer til beslutning vedr. 
Sak 065-2018 FreeStyle Libresystemet for egenmåling av blodsukker – for barn 

2. Brev av 27. mai 2018 fra Finn Helge Quist ang. Beslutningsforums avslag på 
kreftmedikamentet Ixazomib (Ninlaro) – klage støttet av 2.124 underskrifter 

3. E-poster fra fem enkeltpersoner vedr. klage på avslag knyttet til godkjenning av 
Ixazomib (Ninlaro) for behandling av myelomatose 
E-postene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

4. Brev av 31. mai 2018 fra advokatfirmaet Lippestad på vegne av organisasjonen SMA 
Norge – anmodning til Beslutningsforum om å foreta en fornyet vurdering av 
beslutningen vedrørende Spinraza til SMA-pasienter over 18 år. 

5. Brev av 7. juni 2018 fra Abbot Norge as vedr. Flash Glukosemonitorering (lagt fram 
på møtet). 

 
 
Forslag til beslutning: 
Framlagte saker tas til orientering 
 
 
 
Stjørdal, 4. juni 2018 
 
 
 
Stig A. Slørdahl 
administrerende direktør 
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Sak 077–2018/1  1. Brev av 22. mai 2018 fra Diabetesforbundet med  
kommentarer til beslutning vedr. Sak 065-2018 
FreeStyle Libresystemet for egenmåling av 
blodsukker – for barn 

    
 
Se vedlagte kopi. 
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Beslutningsforum for nye metoder 
Att: postmottak@helse-midt.no 
 

 

 

 

                        Vår ref. LM               Oslo, 22. mai 2018 

 
 

Kommentarer til beslutning vedr. Sak 065-2018 FreeStyle Libre 

systemet for egenmåling av blodsukker – for barn 
 

Diabetesforbundet viser til møtet i Beslutningsforum den 14. mai og beslutning vedrørende Sak 065-

2018 FreeStyle Libre systemet for egenmåling av blodsukker – for barn. Vi har kommentarer og 

saksopplysninger knyttet til vedtaket.  

Diabetesforbundet er glad for at det endelig er tatt en beslutning i denne saken, men stiller samtidig 

spørsmål ved at det kun er barn og unge under 18 år som skal få tilbud om flash glukosemåleren 

FreeStyle Libre. Vi kan ikke se at en slik aldersbegrensning er begrunnet i vedtaket. Det er også flere 

momenter i protokollen og Nye Metoder sin nettside som vi mener er direkte feil eller må bygge på 

misforståelser.  

1. Det står i protokollen at: Flash glukosemåleren – FreeStyle Libre kan innføres til 

behandling/oppfølging av barn (fram til fylte 18 år som er spesialisthelsetjenestens ansvar) 

med diabetes type 1 og andre typer diabetes. Spesialisthelsetjenesten har ansvaret for alle 

med diabetes type 1, både voksne og barn. Dette er nedfelt Nasjonal faglig retningslinje for 

diabetes og Prioriteringsveileder i endokrinologi og endokrinkirurgi. De aller fleste voksne 

med diabetes type 1 får oppfølging hos diabetepoliklinikker på sykehusene.  

 

2. Vedtaket gir ingen medisinsk begrunnelse for å innføre en aldersbegrensning. Det er ikke 

dokumentert en større nytte ved bruk av Freestyle Libre hos barn enn hos voksne. De fleste 

studier som er gjort på FreeStyle Libre er utført på voksne pasienter, og Kunnskapssenterets 

rapport fra metodevurderingen av FreeStyle Libre peker også på at det mangler data for 

barn. Det er heller ingen andre land som har offentlig refusjon for FreeStyle Libre som har 

innført en aldersbegrensning.  

 

3. På nettsiden til Nye metoder står det at «selve effekten av FreeStyle Libre er ikke vesentlig 

annerledes enn målemetoder med stikk i fingeren». Det mener vi er feil, og det finnes en 

rekke studier som viser at flash glukosemåling (FreeStyle Libre) har klare fordeler 

sammenliknet med målemetoder med stikk i fingeren. Vedlagt er en litteraturliste med de 

siste publiserte artiklene om effekt og nytte ved bruk av FreeStyle Libre.  
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Diabetesforbundet har også kartlagt erfaringer ved bruk av FreeStyle Libre i en 

egen spørreundersøkelse. Der rapporterte et overveldende flertall av foreldre til barn med 

diabetes at bruk av FreeStyle Libre hadde ført til bedre blodsukkerkontroll hos barna. Like 

interessant er at i samme undersøkelse oppga de voksne over 18 år som bruker FreeStyle 

Libre selv, samme positive effekt på blodsukkerkontrollen. I denne undersøkelsen var det lite 

som skilte barn og voksne brukere. 

 

4. I vedtaket legges det stor vekt på informasjon til helsepersonell og foreldre/barn om 

personvernutfordringer knyttet til bruk av skyløsninger for avlesning av data. Dette synes vi 

er underlig da FreeStyle Libre ikke er tilknyttet en skyløsning, men blodglukoseverdiene 

sendes via blåtann til en avleser.  

 

På bakgrunn av ovennevnte punkter, med særlig vektlegging av spesialisthelsetjenestens «sørge-

for»-ansvar for alle med diabetes type 1, ber Diabetesforbundet om at Beslutningsforum åpner for at 

FreeStyle Libre også skal tilbys voksne over 18 år med diabetes type 1.  

 

 

Kontaktinformasjon: Linda Markham, politisk rådgiver. Epost: linda.markham@diabetes.no eller 

telefon: 994 17 704. 

 

Med vennlig hilsen 
 

 

 

                                            

                                                                              
              

Nina Skille         Bjørnar Allgot  
forbundsleder                                                                                                       generalsekretær 
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Sak 077–2018/3  E-poster fra fem enkeltpersoner vedr. klage på avslag  
knyttet til godkjenning av Ixazomib (Ninlaro) for 
behandling av myelomatose 

    
   Dokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. 
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Sak 077– 2018/4   Brev av 31. mai 2018 fra advokatfirmaet Lippestad på  
vegne av organisasjonen SMA Norge – anmodning til 
Beslutningsforum om å foreta en fornyet vurdering 
av beslutningen vedrørende Spinraza til SMA-
pasienter over 18 år.    
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Glukosemonitorering (lagt fram på møtet). 
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