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Ja til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi
Legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye
metoder 26. august. Totalt ble ni nye metoder besluttet i dette møtet. Les nyhetssaken i sin
helhet her.
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Føflekkreft
• Pembrolizumab (Keytruda) til adjuvant behandling av voksne pasienter etter fullstendig
reseksjon av melanom stadium III. Beslutning.
• Nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III og
IV hos voksne og barn over 12 år. Beslutning.
• Dabrafenib (Tafinlar) i kombinasjon med trametinib (Mekinist): Kombinasjonsbehandling av
malignt melanom etter fullstendig reseksjon. Beslutning.

HIV - infeksjon
• Doravirin (Pifeltro) til behandling av HIV-infeksjon. Beslutning.
• Doravirin, lamivudin og tenofovir disoproksil (Delstrigo) til kombinasjonsbehandling av HIVinfeksjon. Beslutning.
• Dolutegravir/lamivudine kombinasjonsjonstabletter (Dovato) til behandling av voksne med HIV-1
infeksjon. Beslutning.

Leukemi
• Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab til behandling av kronisk lymfatisk
leukemi. Beslutning.

Leverkreft
• Lenvatinib (Lenvima) til behandling av levercellekarsinom. Beslutning.

Prehospital CT (slagambulanse)
• Prehospital CT (slagambulanse) for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om
hjerneslag eller alvorlige hodeskader. Beslutning.

Hva er Beslutningsforum for nye
metoder?
Beslutningsforum for nye metoder tar
nasjonale beslutninger om hvilke metoder som
kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten.

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.

Beslutningene fattes i konsensus og legger
Lov om pasient- og brukerrettigheter og
Prioriteringsforskriften til grunn.

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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