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Innspillskjema for legemidler 

Opplysninger fra leverandør / produsent ved forslag om metodevurdering  

Formålet med dette skjemaet er å gi leverandør/produsent mulighet til å gi tilleggsopplysninger ved 

forslag om en metodevurdering og uttale seg om den er egnet til å bli gjennomført før forslaget 

behandles av Bestillerforum RHF. Det er frivillig å fylle ut skjemaet. 

Innsendte skjema vil bli publisert i sin helhet. Dersom det er nødvendig informasjon for utfylling av 
skjemaet som ikke kan offentliggjøres ta kontakt med sekretariatet før innsending. 

 

 

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

 

Forslagets ID nummer*: ID2015_055 

Tittel: Ixekizumab (Taltz). Til behandling av plakk 
psoriasis. 
Innsendt Nye Metoder 20.11.2015 

*ID2014_XX 

 
 

Navn på leverandør / produsent: 
Organisasjonsnummer: 

Eli Lilly Norge AS 
865 684 452 

Vi er leverandør av følgende legemiddel på 
det norske markedet: 

Taltz (Ixekizumab) 

Kontaktperson med kontaktinformasjon: Barbara Suter (b.suter@lilly.com) 

 

Foreligger det Markedsføringstillatelse i Norge? Ja/Nei     Nei 

I så fall: 
Tidspunkt for Markedsføringstillatelse: 
Godkjent indikasjon: 

 

Er legemidlet i bruk i Norge i dag? Ja/Nei  Nei 

Hvis legemidlet er i bruk: 
Fra hvilket tidspunkt har det vært i bruk: 
Nevn eventuelt(le) sted(er) det er i bruk: 

 

Er legemidlet omtalt eller anbefalt i for eksempel nasjonale retningslinjer? Nei 

I så fall beskriv: 
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Kjenner dere til om det er flere leverandører av legemidlet? Markedsføres kun av Lilly 

I så fall hvilke(n): 
 

 

Eventuelle innspill til hovedproblemstilling og underproblemstilling i forslaget? 

 

 

Finnes alternativer til legemidlet som er foreslått (dere er ansvarlig for)?  Ja 

I så fall beskriv kortfattet: 
Ingen ytterligerer kommentarer til Metodevarsel 052/2015. 

 

Øvrige kommentarer: Korreksjon i uthevet skrift. 

Side 1, tabell over studier: 
- Rad 1: UNCOVER-1, kolonne 2 Intervensjon: Ixekizumab 80 mg hver annen uker eller 

hver 4 uke. 160 mg som startdose 
- Rad 4: UNCOVER-3, 1 kolonne: N=1346  

 
Side 2, Klinisk effekt: Uttrykket «ren hud» kan fremstå som misvisende. Vi foreslår å benytte 
uttrykket «clear skin» da dette er et uttrykk knyttet til skala.  
 

 

Ønsker dere å bidra med dokumentasjon som etterspørres dersom Bestillerforum RHF 
beslutter at det skal gjennomføres en metodevurdering på bakgrunn av forslaget? 

Ja, Lilly ønsker å bidra med dokumentasjon.   

 

Oslo, 13.01.2016 

Eli Lilly Norge AS 

 

 

 

______________ 

Barbara Suter 


