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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:

ID2017_055
Dupilumab ved alvorlig atopisk dermatitt hos
voksne

*ID2016_XX

2. Opplysninger om den som gir innspill
Fornavn, Etternavn
Mette Dønåsen
Eventuell organisasjon/arbeidsplass
LHL Astma og allergi
Kontaktopplysninger (e-post og/eller
Mette@lhl.no
telefon)
900 75 931
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:

4. Er metoden aktuell for den norske spesialisthelsetjenesten?
Voksne med alvorlig atopisk dermatitt behandles i dag med topicale cortikosteroider (TCS) og
lysbehandling. Tross optimal behandling og god compliance er det en liten gruppe som
fortsatt ikke har tilstrekkelig effekt av denne behandlingen.
Moderat til alvorlig atopisk dermatitt påvirker i stor grad livskvaliteten som medfører store
plager i form av smerter, kløe, økt infeksjonsrisiko og forhøyet sykefravær. Det er flere studier
som viser nedsatt selvbilde, søvnvansker, aktivitetsnivå, depresjon, relasjoner og
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selvmordstanker. Høyt sykefravær medfører behov for å skifte yrke, noe som gir økte
kostnader for pasient så vel som for samfunnet.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28577800
https://bmcdermatol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-5945-10-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27616422

4. Øvrige kommentarer
Voksne med atopisk dermatitt er ikke inkludert i Statens behandlingsreisers tilbud om
klimabehandling slik barn med atopisk eksem, voksne med psoriasis og revmatisme.
Effekt av klimabehandling hos barn med atopisk dermatitt er vist i en norsk studie.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17073869
De to sistnevnte grupper har tilgang på klimabehandling og biologiske legemidler, mens
voksne med atopisk dermatitt ikke har noen av delene. Dette innebærer at voksne med
alvorlig atopisk dermatitt som ikke oppnår forventet effekt av TCS, ikke har et tilbud om
behandling. LHL Astma og allergi har gjennom kontakt med medlemmer og pasienter erfart at
voksne med alvorlig atopisk eksem har sett frem til at biologiske legemidler skulle bli
tilgjengelig som behandlingsform også i Norge.
Når en ny behandling med dokumentert effekt er tilgjengelig og godkjent for refusjon i andre
land, stiller vi pasient og brukerorganisasjon spørsmål ved at dette ikke kan tilbys norske
pasienter.

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.)
Ingen binding til Sanofi. LHL Astma og allergi vil ikke ha økonomisk gevinst av at Dupilumab
blir godkjent
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