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Møte i Bestillerforum RHF 23.09.2019
5 metoder skal behandles i Bestillerforum RHF i septembermøtet.
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 med innspillfrist 11.09.2019
Behandles i Bestillerforum RHF 23.09.2019.
• Brentuksimab vedotin (Adcetris) til behandling av pasienter med CD30+ Mycosis fungoides eller
kutant storcellet anaplastisk T-celle lymfom etter minst en tidligere behandling. Revurdering.
(ID2019_081)
• Dupilumab ved alvorlig atopisk dermatittt hos voksne > 18 år. Revurdering II. (ID2019_082)
• Encorafenib, binimetinib og cetuximab til kombinasjonsbehandling av voksne pasienter med
metastatisk kolorektalkreft med BRAF V600 mutasjon. (ID2019_083)
• Endoskopisk lungevolumreduksjon til behandling av avansert emfysem. Revurdering.
(ID2019_084)
• Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av voksne med ikke-radiografisk aksial spondylartritt.
(ID2019_085)

Forslag med innspillfrist 09.10.2019
Behandles i Bestillerforum RHF 21.10.2019
• Intrakoronar litotripsi til behandling av koronararteriesykdom. (ID2019_086)
• Canakinumab (Ilaris) til behandling av systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) etter
behandlingssvikt eller intoleranse for anakinra (Kineret). (ID2019_087)
• Brolucizumab (Beovu) til behandling av neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD),
"våt AMD", hos voksne. (ID2019_088)

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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