
  v 2.0 15.02.2017 
 

Side 1 av 2 
 

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):    ☐ 
 

1.Hvilken metode 
Metodens ID nummer*: ID2019_052 

Metodens tittel: Rituximab (MabThera) til beh for GPA og MPA 
hos barn (2-18år) Metodevarsel 

*ID2016_XX 

2. Opplysninger om den som gir innspill 
Fornavn, Etternavn Helena Andersson 

Eventuell organisasjon/arbeidsplass Norsk Revmatologisk Forening/OUSRikshospitalet 

Kontaktopplysninger (e-post og/eller 
telefon) 

helean@online.no 
99223230 

 

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

Hvis metoden er i bruk: 
Fra hvilket tidspunkt har det vært i bruk: ca 2010 (ev tidligere) 
Nevn eventuelt(le) sted(er) den er i bruk: Barnerevmatologisk seksjon, Avd for 
Revmatologi/Hud/Infeksjon, KIT klinikken, OUS/Rikshospitalet 

 

3. Er du det kjent med behandlingsalternativer til metoden som bør løftes frem? 
I så fall beskriv kortfattet; Cyclofosfamid er den beh som tidligere vært mest i bruk som 
induksjonsbehandling hos barn med GPA/MPA. Grunnet bivirkningsprofil, spes infertilitet, er 
Rituximab et likeverdig og godt alternativ til Cyclofosfamid.   

 

4. Er metoden aktuell for den norske spesialisthelsetjenesten? 
I så fall beskriv kortfattet: 
Aktuell  som induksjons og ev vedlikholdsbehandling i de få tilfeller hos barn med GPA/MPA 

 

https://nyemetoder.no/Sider/For-leverandører.aspx
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4. Øvrige kommentarer 
 

 

5. Interesser og eventuelle interessekonflikter 
Beskriv dine/deres relasjoner eller aktiviteter som kan påvirke, påvirkes av eller oppfattes 
av andre å ha betydning for den videre håndteringen av metoden som foreslås 
metodevurdert. (Eksempler: Du/dere har økonomiske interesser i saken. Du har eller har 
hatt oppdrag i tilslutning til eller andre bindinger knyttet til metoden eller aktører som 
har interesser i metoden.) 

Beskriv kortfattet: 
Undertegnede har ikke noen økonomiske interesser eller spesifike bindninger knyttet til 
metoden. 

  


