
 

Møteinnkalling Interregionalt fagdirektørmøte 10. juni 2021 

 
Tid: 10 juni kl 1700-1900 

Sted: Teams 

Møtedeltagere: 

Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF (møteleder) 

Bjørn Gustafsson, fagdirektør Helse Midt-Norge RHF (leder av 

Bestillerforum) forfall 

Lars Eikvar fungerende fagdirektør Helse Sør-Øst RHF 

Baard-Christian Schem, fagdirektør Helse Vest RHF 

Gunn Fredriksen, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF 
(sekretariat Nye Metoder), valgfri deltakelse. 

 

 

Tilstøtende 

møter: 

Iselin Dahlen Syverstsen 

Per-Ivar Riverenes 

Asbjørn mack 

Tonje marie Lukkasen 

Christina Kvalheim 

Erik Sagdahl 

Gunn Fredriksen 
 

 

Sekretær: Randi Spørck, Helse Nord RHF, tlf 418 51 615 

Møtetelefon: Ved oppkobling via Teams 



 
 
 
 
 

Interregionalt fagdirektørmøte 10 juni 
Saksliste interregionale fagdirektører 

Godkjenning av saksliste og agenda for dagen 

Godkjenning av referat fra 3. juni 

Referatet ble godkjent uten anmerkninger 

Saker til eventuelt 

Sak 144-21 Rapportering om gjennomførte og planlagte anskaffelser for legemidler til sjeldne sykdommer 
– oppfølging av beslutning i IRF 22. juni 2020 

Oppsummering 

Interregionalt fagdirektørmøte tar informasjon om status for anskaffelsene for legemidler til 
behandling av sjeldne sykdommer til orientering. 

Sak 145-21 Konseptgodkjenning – alternativ avtale (Rozlytrek®) midlertidig innføring 

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 offentlig med unntak 
av de opplysninger som er unntatt offentlighet med hjemmel i lov. 

 
Oppsummering 

1. Interregionalt fagdirektørmøte ber Sykehusinnkjøp om å fremforhandle en avtale med Roche som 

muliggjør midlertidig finansiering av entrektinib ved NTRK fusjonspositive svulster. Det skal 
beskrives hvilke data som eventuelt skal samles inn 

2. Kostnadseffektiviteten for entrektinib ved NTRK fusjonspositive svulster er ikke kjent, og 

usikkerheten er stor. Prisen for entrektinib skal være en lav pris, dvs. en lavere pris enn tilbudt 

pris, i perioden som omfattes av midlertidig finansiering. Beslutningsforum fatter et ordinært 

vedtak når ny metodevurdering foreligger basert på ettersendte data. Prisen vurderes da på nytt, 

og kan eventuelt økes dersom beregninger av kostnadseffektivitet tilsier det. 

3. Det skal være en og samme pris for entrektinib til alle indikasjoner i tidsrommet for midlertidig 

finansiering. 
4. Saken fremmes for Beslutningsforum for konseptgodkjenning. 

Sak 146-21 Rapportering av erfaringene med sak 060-2020 i Beslutningsforum «22.juni-rentningslinjene» 

Oppsummering 

1. Det interregionale fagdirektørmøte tar saken til orientering. 
2. Saken fremmes for Beslutningsforum som referatsak. 

Sak 147-21 Spinraza til voksne og barn – nytt pristilbud – denne saken er en oppfølging av beslutninger i 
Bestillerforum 



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 offentlig med unntak 
av de opplysninger som er unntatt offentlighet med hjemmel i lov. 

 
Oppsummering 

Det interregionale fagdirektørmøtet drøftet saken, og anbefalte følgende: 

 
1. Saken fremmes for Bestillerforum i møtet 21. juni. 
2. Det interregionale fagdirektørmøtes innstilling er at det startes metodevurdring for voksne over 18 

år. Jmf. ID202131 
3. Sakene skal ikke skal vurderes innenfor ordningen for særskilt små pasientgrupper, med særlig 

alvorlig tilstand, fodi antallet pasienter som mottar denne behandlingen er høyere enn grensen for 
små pasientergrupper som er satt til 50. 

Sak 148-21 : Oppfølging av betinget innføring for Xospata og Luxturna, jf. Beslutningsforum 26. april. 
Oppsummering 

Saken ble utsatt. 

Sak 149-21 Prisnotat Cimzia ® 
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 offentlig med 

unntak av de opplysninger som er unntatt offentlighet med hjemmel i lov. 

Oppsummering 

Det interregionale fagdirektørmøtet drøftet saken, og ga følgende tilrådning: 

 

1. Saken om innføring av certolizumab pegol (Cimzia ®)fremmes for Beslutningsforum 

 


