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Møte i Bestillerforum RHF 18.03.2019
13 metoder skal behandles i Bestillerforum RHF i marsmøtet.
Alle (privatpersoner, klinikere, leverandører osv.) har anledning til å komme med
tilleggsopplysninger til en metode (forslag / metodevarsel) som er foreslått for nasjonal
metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF. Det er et innspillskjema for
leverandører/produsenter og et for alle andre. Skjema finnes her.
Under finner dere en oversikt over frist for innspill på de ulike metodene og forslagene som er
kommet inn (klikk på linkene).
PDF-versjon av nyhetsbrevet

Forslag og metodevarsler med innspillfrist 07.03.2019
Behandles i Bestillerforum RHF 18.03.2019
• ID2019_020 Human C1-esterasehemmer (Berinert) for forebygging av tilbakevendende anfall av
hereditært angioødem (forslag)
• ID2019_021 Eculizumab (Soliris) til behandling av pasienter med behandlingsrefraktær
generalisert myasthenia gravis -ny vurdering (forslag)
• ID2019_022 Nivolumab (Opdivo) til andrelinje behandling av pasienter med ikke småcellet
lungekreft av plateepitelkarsinomtype som ikke uttrykker PD-L1 uttrykk og som tidligere har
mottatt kjemoterapi- revurdering (forslag)
• ID2019_023 Helautomatisert desinfeksjon av smitterom (forslag)
• ID2019_024 Pomalidomid (Imnovid) i kombinasjon med bortezomib og dexametason til
behandling av residiverende og refraktær myelomatose hos voksne (metodevarsel)
• ID2019_025 Pembrolizumab (Keytruda) til 1.linje behandling av plateepitelkarsinom i hode og
hals hos voksne(metodevarsel)
• ID2019_026 Ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med obinutuzumab til behandling av kronisk
lymfatisk leukemi (metodevarsel)
• ID2019_027 Emapalumab til behandling av primær hemofagocytisk lymfohistiocytose hos barn
(metodevarsel)
• ID2019_028 Ibalizumab til behandling av multiresistent HIV infeksjon hos voksne (metodevarsel)
• ID2019_029 Larotrectinib til behandling av solide tumorer med NTRK fusjonspositiv kreft
(metodevarsel)
• ID2019_030 Ranibizumab (Lucentis) til behandling av non-proliferativ og proliferativ diabetisk
retinopati (metodevarsel)
• ID2019_031 Fluciklovin (Axumin) til diagnostikk og oppfølging av gliom (metodevarsel)
• ID2019_032 Okrelizumab (Ocrevus) til behandling av PPMS- revurdering (forslag)

Forslag og metodevarsler med innspillfrist 12.04.2019
Behandles i Bestillerforum RHF 29.04.2019
• ID2019_019 TurbiLatex suPARnostic® - test for kvantifisering av prognostisk biomarkør suPAR
(forslag)

Hva gjør Bestillerforum RHF?
Bestillerforum RHF møtes hver måned for å gå igjennom innkomne forslag, metodevarsler og
andre saker. Det beslutter hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken
type metodevurdering som skal utføres. Oppdrag om nasjonal metodevurdering gis til enten
Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet.
Les mer om systemet Nye metoder her
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