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Legemiddel til Peyronies sykdom innføres
Legemiddelet clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies
sykdom fikk ja i Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Sarilumab (Kevzara) til
behandling av moderat til alvorlig aktiv reumatoid artritt innføres ikke. Les nyhetssaken i sin
helhet her.
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Peyronies sykdom
Clostridium histolyticum (Xiapex) kan innføres til behandling av voksne menn med Peyronies
sykdom som alternativ for pasienter aktuelle for graftingoperasjon. Dette forutsetter lik eller lavere
pris enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Denne behandlingen kan innføres
fra 15. juni 2019, da ny pris gjelder fra denne dato.
Det antas med denne innføringen at færre pasienter må gjennomføre grafting (kirurgisk inngrep).
Norske klinikere mener at clostridium histolyticum er forbundet med lavere risiko for alvorlige
bivirkninger sammenlignet med graftingoperasjon. I tillegg vil færre kirurgiske inngrep bety en
innsparing.
Studiene som er dokumentasjonsgrunnlag for anbefalingene viser god effekt av Xiapex
(kollagenase fra clostridium histolyticum) ved peniskurvatur over 30 grader. Norske kliniske
eksperter anbefaler at medikamentet primært bør forsøkes før kirurgisk inngrep hos pasienter
med Peyronies sykdom som har begrenset forkalkning/plakkdannelse av tunica albuginea.
Les mer

Reumatoid artritt
Sarilumab (Kevzara) innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig aktiv reumatoid artritt.
Prisen for legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved sarilumab
(Kevzara) kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn andre
godkjente behandlingsalternativer til bruk ved behandling av alvorlig aktiv reumatoid artritt.
Det finnes i dag behandlingsalternativer for sykdommen.
Les mer

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
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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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