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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*:
Metodens tittel:

ID2019_082
Dupiluman (Dupixent) revurdering II

*ID2016_XX

2. Opplysninger om den som gir innspill
Fornavn, Etternavn
Helle Stordrange Grøttum
Eventuell organisasjon/arbeidsplass
LHL Astma og allergi
Kontaktopplysninger (e-post og/eller
Helle.grottum@lhl.no
telefon)
Telefon: 996 24 139
3. Har du opplysninger om bruken av metoden i Norge i dag?
Hvis metoden er i bruk:
Fra hvilket tidspunkt har det vært i bruk:
Nevn eventuelt(le) sted(er) den er i bruk:

Ja/Nei

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

4. Er metoden aktuell for den norske spesialisthelsetjenesten? JA
I så fall beskriv kortfattet:
Voksne pasienter med alvorlig atopisk dermatitt (AD) her i dag ikke tilgang til effektiv
behandling. De tilbys lokale steroider (TCS) som i alvorlige tilfeller ikke er tilstrekkelig til å
behandle eksemet eller lindre symptomene. De verst rammede prøver cyklosporin, noen har
effekt, andre ikke. For å bli vurdert for Dupiluman er det krav om at pasienten har prøvd
cyklosporin uten effekt. LHL Astma og allergi støtter de nye anbefalingene for behandling av
atopisk dermatitt utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi. Anbefalingene
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har bla til hensikt å sikre enhetlig og korrekt bruk av biologiske legemidler. Alvorlig atopisk
dermatitt anslås av Dr. Thor Langeland å ramme om lag 1000 pasienter i Norge. For disse
forringes livskvaliteter vesentlig. Å leve med en kronisk sykdom med daglige symptomer er
vist å forringe livskvalitet. Studier viser at unge med alvorlig eksem har lavt selvbilde, psykiske
problemer og økt risiko for selvmord. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28577800 og
https://bmcdermatol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-5945-10-3 Vedvarende kløe,
mangel på søvn, et krevende behandlingsregime gjør at mange har så store belastninger med
sykdommen at de faller utenfor arbeidslivet. Høyt sykefravær medfører behov for å skifte
yrke, noe som gir økte kostnader for pasient så vel som for samfunnet. Dette gjelder et fåtall
av alle pasienter med AD, kun de som er alvorlig rammet.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27616422.
Å vite at behandling finns men ikke gjøres tilgjengelig oppleves som en tilleggsbelastning.
Mange er kjent med at biologiske legemidler tilbys ved alvorlig AD i andre land, bla Sverige og
Danmark. En effektiv og målrettet behandling av alvorlig AD hos voksen vil være en god
investering i livskvalitet, arbeidskraft og psykisk helse.

4. Øvrige kommentarer
Barna med AD kan søke om klimabehandling gjennom Statens behandlingsreiser. Voksne
med psoriasis og revmatisme har mulighet for å søke Statens behandlingsreiser til utlandet i
tillegg til at de har tilgang til effektive biologiske legemidler. Voksne med alvorlig AD tilbys
verken klimabehandling eller biologiske legemidler
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:
LHL Astma og allergi har ingen bindinger til Sanofi
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