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Beslutninger i Bestillerforum RHF 27.05.2019
På møtet i Bestillerforum RHF den 27. mai 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
• Venetoklaks (Venclyxto) som bro til allogen stamcelletransplantasjon for pasienter med kronisk
lymfatisk leukemi (KLL). (ID2019_049 )
• Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).
(ID2019_051 )
• Trastuzumabemtansine (Kadcyla) til adjuvant behandling av HER2 positiv, tidlig brystkreft.
(ID2019_053)
• Lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med rituksimab ved tidligere behandlet follikulært lymfom
eller marginalsone lymfom. (ID2019_054 )
• Nivolumab (Opdivo) til behandling av avansert eller tilbakevendende ventrikkelkreft etter to eller
flere tidligere systemiske terapier. (ID2017_106 )
• 177Lu- PSMA basert behandling av prostatakreft (ID2018_071)
• Fullstendig metodevurdering- Benmargskreft (ID2019_072)

Andre metoder- kategori kreft
• Utvidelse av aldersgruppen i mammografiprogrammet. (ID2019_048)

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Psykisk helse
• Buprenorfin ATRIGEL til behandling av opioidavhengighet. (ID2019_050)

Legemiddel kategori luftveier
• Nintedanib (Ofev/Vargatef) til behandling av interstitiell lungesykdom ved systemisk sklerose.
(ID2019_055)

Legemiddel kategori sjeldne sykdommer
• Rituksimab (MabThera) til behandling av granulomatøs polyangitt (Wegeners granulomatose) og
mikroskopisk polyangitt (MPA) hos barn (2-18 år). (ID2019_052 )

Legemiddel kategori blodsykdommer
• Ruxolitinib (Jakavi) til behandling av polycytemia vera (ID2017_044)

Medisinsk utstyr
• MR undersøkelse i vektbærende posisjon og i ulike stillinger (ID2019_047)

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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