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Beslutninger i Bestillerforum RHF 17.06.2019
På møtet i Bestillerforum RHF den 17. juni ble følgende saker behandlet basert på innkomne
forslag/metodevarsler og innspill. Klikk på ID-nummer for å komme til metodens nettside hvor
du finner beslutningen. Fullstendig møteprotokoll, og sakspapirer publiseres her.
PDF-versjon

Legemidler kategori kreft
• Sorafenib (Nexavar) som tillegg til kjemoterapi under behandling av FLT3-mutert akutt myelogen
leukemi og som vedlikehold etter avsluttet kjemoterapi og/eller allogen
stamcelletransplantasjon. (ID2019_057)
• Docetaksel (Taxotere) i kombinasjon med ADT til behandling av metastatisk hormonfølsom
prostatakreft. (ID2019_064)
• Avelumab (Bavencio) i kombinasjon med aksitinib til førstelinjebehandling av avansert
nyrecellekarsinom (RCC). (ID2019_065)
• Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av spiserørskreft. (ID2019_063)

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Psykisk helse
• Langtidsvirkende morfintabletter til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). (ID2019_059)
• Langtidsvirkende naltreksoninjeksjoner til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
(ID2019_060)
• Levometadon (Levopidon) til behandling av opioidavheninghet. (ID2018_085)

Legemiddel endokrinologi
• Osilodrostat til behandling av Cushings syndrom. (ID2019_066)

Legemiddel infeksjon
• Plazomicin til behandling av kompliserte urinveisinfeksjoner. (ID2019_067)

Legemiddel øre-nese-hals
• Dupilumab (Dupixent) til behandling av kronisk bihulebetennelse med nesepolypper.
(ID2019_068)

Legemiddel hyperkolesterolemi
• Lomitapid (Lojuxta) til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi. (ID2018_115)

Andre metoder
• Kirurgi ved sykelig overvekt. (ID2019_056)
• Kuledyner som metode til bruk for å roe ned ulike grupper av pasienter. (ID2019_058)
• Totalt kunstig hjerte (Syncardia TAH) som bro til transplantasjon ved dobbeltsidig hjertesvikt.
(ID2018_116)
• Transanal total mesorektal eksisjon - TaTME. (ID2019_073)
• Diagnostiske tester. (ID2019_074)

Om Bestillerforum RHF
Bestillerforum RHF møtes månedlig for å ta stilling til innkomne forslag og metodevarsler. Det
beslutter hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type
metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum RHF gir oppdrag om nasjonal metodevurdering
til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet.
En oversikt over beslutninger i Nye metoder finner du her
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