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Ja til brystkreftmedisin
Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrenset til
pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den
17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet. Les nyhetssaken i sin helhet her.
PDF-versjon

Brystkreft
Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrenset til
pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft.
• Pertuzumab (Perjeta) til neoadjuvant behandling av tidlig stadium brystkreft. Beslutning
• Pertuzumab (Perjeta) i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi til adjuvant behandling av
tidlig HER-2 positiv brystkreft. Beslutning

Plakkpsoriasis
Certolizumab pegol (Cimzia) til behandling av plakkpsoriasis. Beslutning

Nyrecellekarsinom
Kabozantinib (Cabometyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom. Beslutning

Nevroblastom
Dinutuximab beta (Qarziba) til behandling av høyrisiko nevroblastom og relapserende/refraktært
nevroblastom. Beslutning

Von Willebrands sykdom
Vonicog alfa (Veyvondi) til behandling av von Willebrands sykdom hos voksne. Beslutning

Ventrikkelkreft
Nivolumab (Opdivo) til behandling av avansert eller tilbakevendende ventrikkelkreft etter to eller
flere tidligere systemiske terapier. Beslutning

Opioidavhengighet
Buprenorfin depotinjeksjon (Buvidal) til behandling av opioidavhengighet. Beslutning

Lungekreft
Osimertinib (Tagrisso) til behandling av ikke – småcellet lungekreft med T790M-mutasjon.

Beslutning

Hva er Beslutningsforum for nye
metoder?
Beslutningsforum for nye metoder tar
nasjonale beslutninger om hvilke metoder som
kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten.
Beslutningene fattes i konsensus og legger
Lov om pasient- og brukerrettigheter og
Prioriteringsforskriften til grunn.

Hva er systemet Nye metoder?
Systemet for Nye metoder er et nasjonalt
system for innføring og utfasing av metoder i
spesialisthelsetjenesten og består av flere
aktører.
Les mer

Les mer

Mediekontakt

Saksdokumenter og protokoll

Media kan kontakte Hanne Sterten,
tlf 404 03 225 for å avtale intervju med leder av
Beslutningsforum for nye metoder Stig A. Slørdahl

Saksdokumenter og protokoll fra møtet finner du her.
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