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Innfører legemiddel til Stills sykdom og sJIA
Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sykdom og
systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA), legemiddel til forebygging av
cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon, i
tillegg til at hyperbar oksygenbehandling fortsatt kan brukes som en av flere metoder til
behandling av osteonekrose. Til sammen ble det besluttet fem metoder på Beslutningsforum
sitt møte 25. februar. Triclosanbelagte suturer for forebygging av postoperativ sårinfeksjon ble
trukket fra behandling. Les nyhetssaken i sin helhet her.
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Beslutninger vedrørende revmatologi
• Anakinra (Kineret®) til behandling av aktiv Stills sykdom inkludert systemisk juvenil idiopatisk
artritt og Stills sykdom hos voksne. Beslutning

Beslutninger vedrørende kreft
• Pertuzumab (Perjeta®) i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi til adjuvant
behandling av tidlig HER-2 positiv brystkreft. Beslutning
• Pembrolizumab (Keytruda®) kombinasjonsbehandling med pemetreksed og platinumholdig
kjemoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft. Beslutning

Beslutninger vedrørende osteonekrose
• Hyperbar oksygenbehandling (HBO) til forebygging eller behandling av osteonekrose.
Beslutning

Beslutninger vedrørende cytomegalovirussykdom
• Letermovir (Prevymis®) til forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal
gjennomgå stamcelletransplantasjon. 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,

Saksdokumenter og protokoll fra møtet finner du her.
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