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Møte i Bestillerforum RHF 27.05.2019
Ni metoder skal behandles i Bestillerforum RHF i maimøtet.
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 15.05.2019
Behandles i Bestillerforum RHF 27.05.2019
• ID2019_047 MR undersøkelse i vektbærende posisjon og i ulike stillinger (forslag)
• ID2019_048 Utvidelse av aldersgruppen i mammografiprogrammet (forslag)
• ID2019_049 Venetoklaks (Venclyxto) som bro til allogen stamcelletransplantasjon for pasienter
med kronisk lymfatisk leukemi (forslag)
• ID2019_050 Buprenorfin depotinjeksjon til behandling av opioidavhengighet (forslag)
• ID2019_051 Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft
(forslag)
• ID2019_052 Rituksimab (MabThera) til behandling av granulomatøs polyangitt og mikroskopisk
polyangitt hos barn (2-18 år)(metodevarsel)
• ID2019_053 Trastuzumabemtansine (Kadcyla) til adjuvant behandling av HER2 positiv, tidlig
brystkreft (metodevarsel)
• ID2019_054 Lenalidomid (Revlimid) som kombinasjonsbehandling med rituksimab ved tidligere
behandlet follikulært lymfom eller marginalsone lymfom (metodevarsel)
• ID2019_055 Nintedanib (Ofec_Vargatef) til behandling av lungeaffeksjon ved systemisk sklerose
(metodevarsel)

Forslag med innspillfrist 05.06.2019
Behandles i Bestillerforum RHF 17.06.2019
• ID2019_056 Kirurgi ved sykelig overvekt (forslag)
• ID2019_057 Sorafenib (Nexavar) som tillegg til kjemoterapi under behandling av FLT3-mutert
akutt myelogen leukemi og som vedlikehold etter avsluttet kjemoterapi og/eller allogen
stamcelletransplantasjon (forslag)
• ID2019_058 Kuledyner til bruk for å roe ned ulike grupper av pasienter (forslag)
• ID2019_059 Langtidsvirkende morfintabletter til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
(forslag)
• ID2019_060 Langtidsvirkende naltreksoninjeksjoner til bruk i legemiddelassistert rehabilitering
(LAR) (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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