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Innspillskjema forslag/metodevarsler 
Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er 
foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF. Bruk dette skjema 
for å gi innspill til forslag/metodevarsler på metoder som har status «Forslag mottatt/åpent for 
innspill». 
 
Innsendte skjema vil bli publisert i sin helhet på nyemetoder.no. Dersom det er nødvendig 
informasjon for utfylling av skjemaet som ikke kan offentliggjøres ta kontakt med sekretariatet før 
innsending.  
 

NB! Leverandører/produsenter bruker spesielle skjemaer for innspill, se leverandører. 

Jeg er klar over at skjemaet vil bli publisert i sin helhet (kryss av):                    ☒ 

Hvilken metode 
Metodens ID nummer*: ID2016_075 

Metodens tittel: Nivolumab (Opdivo) Indikasjon VII 
*ID2016_XX 

Opplysninger om den som gir innspill 
Fornavn, Etternavn Brustugun, Odd Terje 

Eventuell organisasjon/arbeidsplass Norsk lungekreftgruppe 

Kontaktopplysninger (e-post og/eller 
telefon) 

otr@vestreviken.no 997 23 094 

 

Har du opplysninger om bruken av metoden i Norge i dag?                     Ja 

Hvis metoden er i bruk: 
Fra hvilket tidspunkt har det vært i bruk: 12.12.16 
Nevn eventuelt(le) sted(er) den er i bruk: Alle sykehus som gir onkologisk behandling av 
lungekreft 

 

Er du det kjent med behandlingsalternativer til metoden som bør løftes frem? 
I så fall beskriv kortfattet: Ikke relevant 

 

Er metoden aktuell for den norske spesialisthelsetjenesten? 
I så fall beskriv kortfattet: Er allerede innført, men det er ønskelig med presisering/endring av 
vedtaks-formulering. Etter oppfordring fra Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) sendes 
forslaget via dette skjemaet. 

 

https://nyemetoder.no/Sider/For-leverandører.aspx
mailto:otr@vestreviken.no
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Øvrige kommentarer 
Det vises til vårt innspill angående pembrolizumab (Keytruda) indikasjon I (ID2014_041) 
datert 15.12.16, angående tilsvarende sak, og behov for endring/presisering av 
vedtaksformulering, som ble tatt til følge i Beslutningsforums møte 24/4-17 (sak 29-2017). 
 
Det bes nå om at samme ordlyd benyttes for nivolumab da disse medikamentene ansees 
likeverdige for denne indikasjonen, og for at helseforetakene ikke gjør behandlingsvalg basert 
på en ikke-faglig fundert ulik formulering fra Beslutningsforum. Dette kan gi uheldige utslag i 
forhold til kostnads-aspektet.  Forslag til ny vedtakstekst som blir lik pembrolizumab: 
«Nivolumab (Opdivo®) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 
positiv ikke-småcellet lungekreft etter førstelinjebehandling.» 

 


