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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):                    ☒ 

Jeg har fylt ut punkt 5 nedenfor «Interesser og eventuelle interessekonflikter» (kryss av):    X 
 

1.Hvilken metode 
Metodens ID nummer*: ID2018_113 

Metodens tittel: Dupiumab (Dupixent) 
 

2. Opplysninger om den som gir innspill 
Fornavn, Etternavn Petter Gjersvik 

Eventuell organisasjon/arbeidsplass Norsk forening for dermatologi og venerelogi 

Kontaktopplysninger (e-post og/eller 
telefon) 

petter.gjersvik@medisin.uio.no 

 

3. Har du opplysninger om bruken av metoden i Norge i dag?                  
Nei. 

 

3. Er du det kjent med behandlingsalternativer til metoden som bør løftes frem? 
Nei. 

 

4. Er metoden aktuell for den norske spesialisthelsetjenesten? 
 
Atopisk eksem er en hyppig forekommende, kronisk hudsykdom kjennetegnet av sterk kløe, 
tørr hud og redusert livskvalitet. Helbredende behandling finnes ikke. Milde tilfeller kan 
kontrolleres med smøring (særlig kortisonkremer) og  regelmessig behandling med 
ultrafiolette stråler.  
 
Dagens behandlingsmuligheter for pasienter med uttalt og utbredt atopisk eksem, derimot, 
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er utilfredsstillende pga. begrenset effekt og fare for bivirkninger, slik som ved bruk av 
ciklosporin, azatioprin og metotrexat. Pasienter med alvorlig atopisk eksem har betydelig 
redusert livskvalitet. 
 
Nye monoklonale antistoffer har revolusjonert behandlingen av hudsykdommen psoriasis. 
Tilsvarende midler mot atopisk eksem har ikke kommet før dupilumab, et humant 
monoklonalt antistoff rettet mot en subenhet av IL-4-reseptor og som dermed hemmer IL-4 
og IL-13, viste overbevisende resultater i randomiserte kontrollerte studier blant voksne 
pasienter med moderat til uttalt atopisk eksem (Thaci et al, Lancet 2016; Simpson et al, NEJM 
2016;  Blauvelt et al, Lancet 2017). Dupilumab er nå godkjent av legemiddelmyndighetene i 
mange land, bl.a. USA, Storbritannia, Danmark og Sverige. 
 
Norsk forening for dermatologi og venerologi organiserer praktisk talt alle norske hudleger. 
Styret i foreningen ønsker å understreke at det er et stort udekket behov for nye og mer 
effektive legemidler for pasienter med alvorlig atopisk eksem. Dette dreier seg om relativt få 
pasienter, men som lider svært mye pga. uttalt kløe og kloring, kløende eksem over store 
deler av kroppen, sekundære bakterieinfeksjoner, fortykket hud, arrforandringer og redusert 
livskvalitet. 
 
Vi håper derfor at dupilumab vil bli godkjent til klinisk bruk hos voksne pasienter med alvorlig 
atopisk eksem også i Norge i Beslutningsforums møte 17.12.2018. 
 

 

4. Øvrige kommentarer 
 

 

5. Interesser og eventuelle interessekonflikter 
Norsk 

Norsk forening for dermatologi og venerologi er en del av Den norske legeforening og 
organiserer praktisk talt alle norske hudleger. Foreningen  selger plasser for 
informasjonsstands på sitt årlige høstmøte til alle  landets legemiddelfirmaer, inkl. Sanofi. 

  


