
Møte i Bestillerforum RHF 25.
februar 2019.
mandag 25. februar 2019, 15:45 til 17:00
Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen

Deltakere
Deltakere
Geir Tollåli (Leder av Bestillerforum RHF. Fagdirektør, Helse Nord RHF) ,  Baard-Christian Schem (Fagdirektør, Helse Vest RHF (På telefon)) , 
Henrik Andreas Sandbu (Fagdirektør, Helse Midt-Norge  RHF) ,  Ingvild Grendstad (Seniorrådgiver, Helsedirektoratet) , 
Hege Wang (Seniorrådgiver, Helsedirektoratet) ,  Elisabeth Bryn (Enhetsleder, Statens legemiddelverk) , 
Camilla Hjelm (Seniorrådgiver, Statens legemiddeverk) ,  Kåre Birger Hagen (Fagdirektør, Folkehelseinstituttet) , 
Øyvind Melien (Avdelingsdirektør, Folkehelseinsituttet) ,  Kjetil Istad (Administrerende direktør, Sykehusinnkjøp HF.) , 
Asbjørn Mack (Rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, LIS) ,  Michael Vester (Spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF) , 
Sabrina Johannessen (Rådgiver, Helse Vest RHF) ,  Ellen Nilsen (Enhetsleder, Sekretariatet Bestillerforum RHF)

Kopi
Jan Frich ,  Hanne Husom Haukland ,  Gunn Fredriksen ,  Thomas Grydeland ,  Lene K. Juvet ,  Trygve Ottersen ,  Ingrid Espe Heikkilä , 
Hege Stugård Bue ,  Torunn Janbu ,  Sissel Husøy ,  Hanne Sterten ,  Inger Mette Nilstad ,  Nora Gamst ,  Lilly Shi ,  Karianne Mollan Tvedt , 
Randi Midtgard Spørck

Møteprotokoll

Sak 19-19
Protokoll fra møte 28.januar 2019 - til godkjenning
Protokoll fra møtet 28. januar 2019 ble tatt til orientering og godkjent med merknad til Sak 11-19 og 12-19. Oppdatert
protokoll publiseres.

 

Sak 20-19
Forslag ID2019_008_Trykkssensitiv kompresjonsplate (Sensitive Sigma
Paddle) under mammografi
Beslutning:

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Sak 21-19
Forslag ID2019_009_Sortering (triage) av HPV DNA positive primærprøver
(CINtec PLUS)
Finnes det andre tester som bør vurderes eller som foreslått metode bør vurderes mot?
Har Styringsgruppen for livmorhalsprogrammet ytterligere innspill i forhold til hvordan saken bør håndteres videre?
 
Beslutning:
Bestillerforum RHF uttrykker at det i samsvar med intensjonene for systemet Nye metoder skal være en vei inn i
spesialisthelsetjenesten for alle metoder. I tråd med dette er det derfor riktig at saker om teknologi som foreslås brukt
i nasjonale screeningprogram blir vurdert i Nye metoder.
Bestillerforum RHF ber Sekretariatet for Bestillerforum RHF om å kontakte Styringsgruppen for livmorhalsprogrammet
for innspill i saken.



Sak 22-19
Forslag ID2019_010_Avenlumab (Bavencio) til andrelinjebehandling av
metastatisk merkelcellecarcinom. Revurdering
Beslutning:
Forslag om revurdering av avenlumab (Bavencio) til andrelinjebehandling av metastatisk merkelcellecarcinom blir tatt
opp igjen i Bestillerforum RHF dersom det blir gitt en betydelig prisrabatt som vil gjøre det formålstjenelig å gjøre en
nasjonal metodevurdering.

Sak 23-19
Metodevarsel ID2019_011_ Budesonid smeltetablett (Jorveza) til behandling
av eosinofil øsofagitt
Beslutning:
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for budesonid smeltetablett (Jorveza) til
behandling av eosinofil øsofagitt dersom det er tilstrekkelig datagrunnlag. Dersom datagrunnlaget ikke er tilstrekkelig
gjøres en forenklet metodevurdering.

Sak 24-19
Metodevarsel ID2019_012_ Ravulizumab til behandling av paroksysmal nattlig
hemoglobinuri (PNH)
Beslutning:
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ravulizumab til behandling av paroksysmal
nattlig hemoglobinuri (PNH).

Sak 25-19
Metodevarsel ID2019_013_Trifluridine / tipiracil (Lonsurf) til behandling av
kreft i magesekken
Beslutning:
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trifluridine / tipiracil (Lonsurf) til behandling av
kreft i magesekken.

Sak 26-19
Metodevarsel ID2019_014_Ranibizumab (Lucentis) til behandling av retinopati
hos premature spedbarn
Beslutning:
En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ranibizumab (Lucentis) til behandling av
retinopati hos premature spedbarn.

Sak 27-19
Metodevarsel ID2019_015_Dupilumab (Dupixent) til behandling av atopisk
eksem hos pasienter fra 12-17 år
Beslutning:
Statens legemiddelverk gjør en oppsummering av effektdata for dupilumab (Dupixent) til behandling av atopisk eksem
hos pasienter fra 12-17 år og sammenlikner mot effektdata hos voksne. Dersom det ikke er bedre effekt i foreslått
pasientgruppe stoppes vurderingen.



Sak 28-19
Metodevarsel ID2019_016_Ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med rituximab
til behandling av voksne med Waldenströms makroglobulinemi
Beslutning:
En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med
rituximab til behandling av voksne med Waldenstrøms makroglobulinemi.

Bestillerforum RHF ber samtidig Statens legemiddelverk om på nytt å kontakte firma og gjøre en forenklet
metodevurdering på ID2015_010_Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi av voksne med Waldenstrøms
makroglobulinemi.

Sak 29-19
Metodevarsel ID2019_017_Hydrokortison (Alkindi) til substitusjonsbehandling
av binyrebarkinsuffisiens hos spedbarn, barn og ungdom (fra fødsel til < 18
år)
Beslutning:
En kostnads- og effektvurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for hydrokortison (Alkindi) til
substitusjonsbehandling av binyrebarkinsuffisiens hos spedbarn, barn og ungdom (fra fødsel til < 18 år).

Sak 30-19
Avbestilling av tre oppdrag tidligere gitt til Statens legemiddelverk.
Saken ble tatt til orientering og nettsidene oppdateres med aktuell informasjon. Et oppdrag avbestilles da firma har
trukket søknad om MT mens for de to andre oppdragene har firma fått avslag på sin søknad om MT.

Sak 31-19
Behov for samhandling mellom Nye metoder og Sykehusinnkjøp HF innen
medisinsk utstyrsområde
Bestillerforum RHF var positive til orienteringen / forslagene som ble presentert i møtet. Folkehelseinstituttet er
opptatt av å styrke samarbeidet med Sykehusinnkjøp HF langs hele prosessen fra metodevarsel og til en eventuell
revurdering av metoden på et senere tidspunkt. Folkehelseinstituttet arbeider med et prosjekt på "Utvikling av
metodevurderinger". Her er det forslag om en mer utvidet prosess før sakene kommer til Bestillerforum RHF og at
Sykehusinnkjøp HF gir innspill tidlig i prosessen.

Sak 32-19
Metoder som inkludere bruk av nye diagnostiske tester
Saken tas opp igjen på møtet i Bestillerforum RHF 18. mars 2019.

Sak 33-19
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.


