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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*: ID2019_082 

Metodens tittel: Dupilumab (Dupixent) revurdering II 
*ID2016_XX 

2. Opplysninger om den som gir innspill 
Fornavn, Etternavn Terje Nordengen 

Eventuell organisasjon/arbeidsplass Psoriasis- og eksemforbundet(PEF) 

Kontaktopplysninger (e-post og/eller 
telefon) 

terje.nordengen@pefnorge.no 
Tlf. 92098831 

 

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

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

 

3. Er du det kjent med behandlingsalternativer til metoden som bør løftes frem? 
I så fall beskriv kortfattet: Metoden er ikke tatt i bruk. 

 

4. Er metoden aktuell for den norske spesialisthelsetjenesten? Ja 
I så fall beskriv kortfattet: 
Atopisk eksem er en lite prioritert diagnose, hvor pasientene ikke får tilstrekkelig hjelp. Den 
mest brukte behandlingen ved alvorlig atopisk eksem (AD) er lokale steroider i form av salver 
og kremer. I de alvorligste tilfellene er ikke denne behandlingen tilstrekkelig til å behandle 
eksemet og lindre symptomene. Sterk kløe er det mest utfordrende symptomet å leve med. 
De verst rammede benytter systemisk behandling i form av blant annet tabletter med 
Cyklosporin.  Effekten av systemisk behandling varierer fra god til ingen effekt.  
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Norsk Forening for dermatologi og venerologi har utarbeidet nye anbefalinger for behandling 
av alvorlig AD. Psoriasis- og eksemforbundet støtter innholdet i disse anbefalingene, hvor et 
av kravene er at pasienten skal å prøvd systemisk behandling uten effekt for å bli vurdert for 
Dupixent. I følge hudlege Langelands estimat er ca. 1000 pasienter i Norge rammet av alvorlig 
atopisk eksem, hvor livskvaliteten rammes i stor grad. Studier viser AD kan påføre pasienter 
og deres pårørende betydelig psykososial belastning 
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00149-X/fulltext) Som 
andre kroniske hudsykdommer, har også AD-pasienter høyere risiko for å få angst og 
depresjon. Funnene for Norge i en ny europeisk undersøkelse om hudsykdommer og 
livskvalitet, viste at risikoen for å ha en angstlidelse var 4,5 ganger høyere for hudpasienter 
sammenlignet med hudfriske. 
(https://www.medicaljournals.se/acta/content/html/10.2340/00015555-2200) 
Vi har mottatt mange tilbakemeldinger om at det oppleves som svært frustrerende, og som 
en tilleggsbelastning, at potent behandling finnes, men ikke gjøres tilgjengelig i Norge. Mange 
av våre medlemmer og andre med alvorlig atopisk eksem har kunnskap om at biologisk 
behandling tilbys ved alvorlig AD i våre naboland Sverige og Danmark. 
Potent og målrettet behandling ved av alvorlig AD hos voksne vil gi betydelig økt livskvalitet 
hos den enkelte, samtidig som det vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst ved at folk kan være i 
arbeid, i stedet for sykmeldinger og lange perioder utenfor arbeidslivet.    
     

 

4. Øvrige kommentarer 
Statens Behandlingsreiser har klimabehandlingstilbud til flere kronikergrupper, blant annet til 
barn med atopisk. Voksne med alvorlig AD tilbys pr dato ikke klimabehandling.  

 

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: 
I tråd med vedtatte retningslinjer mellom LMI og FFO, støtter Sanofi Psoriasis- og 
eksemforbundet økonomisk gjennom kjøp av annonser i medlemsbladet Hud & Helse og kjøp 
av utstillingsplass på PEFs medlemskurs.   
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