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Innfører entablettformulering til HIV-infeksjon
Tre legemidler ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt møte den 18. mars.
Entablettformulering for HIV-infeksjon ble besluttet innført, mens legemidler til benmargskreft
og smertebehandling ikke innføres.
Les nyhetssaken i sin helhet her.
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Beslutninger vedrørende HIV-infeksjon
• Biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid (Biktarvy®) til behandling av hiv-infeksjon.
Beslutning
Om HIV-infeksjon:
HIV-infeksjon er infeksjon med viruset hiv, som kan føre til svikt i immunologiske
forsvarsmekanismer. Når kronisk hiv-infeksjon gir et så nedsatt immunforsvar at pasienten får
visse alvorlige infeksjoner og/eller spesielle kreftsykdommer, defineres det som aids. Med
vellykket behandling er risikoen for å utvikle aids liten, og pasienten har trolig tilnærmet normal
levetid.

Beslutninger vedrørende benmargskreft
• Iksazomib (Ninlaro®) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid til behandling av
refraktær og residiverende myelomatose. Beslutning
Om myelomatose:
Myelomatose (benmargskreft) er en form for blodkreft som skyldes ukontrollert vekst av
plasmaceller i benmargene. Plasmaceller er B-lymfocytter spesialisert for produksjon av
immunglobuliner.

Beslutninger vedrørende smertebehandling.
• Metoxyfluran (Penthrox®) til 2.-eller 3.-linjebehandling av akutt (moderat til alvorlig) smerte.
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

Saksdokumenter og protokoll fra møtet finner du her.
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