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Nyhetsbrev nr. 5, juni 2016    
  
Nedenfor vil dere finne informasjon om de siste beslutninger i Bestillerforum RHF og 
Beslutningsforum for nye metoder, samt andre aktuelle saker fra systemet Nye metoder. 

 
Beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder (13.06.16) 
På møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 13. juni ble følgende beslutning tatt i forbindelse 
med innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 
 
Blinatumomab (Blincyto) (link) 

 Blinatumomab (Blincyto) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med Philadelphia-
kromosom-negativ relapserende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi 
(ALL) 

 Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig til å beregne kostnadseffektivitet og 
effektforskjeller, og merkostnader er ukjente 

Saksliste og protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 13. juni finnes her. 
 
En oversikt over alle beslutninger tatt i Beslutningsforum for nye metoder finnes her. 

 
Beslutninger i Bestillerforum RHF (13.06.16) 
På møtet i Bestillerforum RHF den 13. juni ble følgende beslutninger tatt i forbindelse med 
forslag/metodevarsler av metoder som er sendt inn til vurdering for innføring i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Lystgass i 50%/Livopan til barn (link) 

 Hurtigmetodevurdering på lystgass i fast kombinasjon (50 % Lystgass = 50 % N2O og 50 % O2, 
(Livopan)) til bruk på barn gjennomføres ved Statens legemiddelverk 
 

Irinotekan liposom (Onivyde) – kreft i bukspyttkjertelen (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for irinotekan liposom 
(Onivyde) i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og leucovorin (LV) til behandling av 
pasienter med pankreaskreft etter progresjon på gemcitabin 
 

ADHD voksne, psykoedukativ behandling/intervention (link) 

 Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om å gjennomføre et litteratursøk og presentere 
dette på kommende møte 
 

Effekt av PEP-behandling hos pasienter i akutt fase i sykehus (link) 

 Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering 
 

Kan MR erstatte CT ved lymfekreft? (link) 

 Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering 
 

Uhensiktsmessig bruk av antipsykotika ved alvorlige sinnslidelser? (link) 

 Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering 
 

 
 

https://nyemetoder.no/metoder/blinatumomab
https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-13-juni-2016
https://nyemetoder.no/beslutning
https://nyemetoder.no/metoder/lystgass-i-50livopan-til-sedering-til-barn-utenom-antestesiavdelinganestesipersonell
https://nyemetoder.no/metoder/irinotekan-liposom-onivyde
https://nyemetoder.no/metoder/psykoedukativ-behandlingnintervention
https://nyemetoder.no/metoder/effekt-av-pep-behandling
https://nyemetoder.no/metoder/mr-som-erstatning-for-ct
https://nyemetoder.no/metoder/uhensiktsmessig-bruk-av-antipsykotika
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Atezolizumab til behandling av ikke-småcellet lungekreft (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Atezolizumab til 
behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter behandling 
med kjemoterapi 
 

Atezolizumab til behandling av blærekreft (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Atezolizumab til 
behandling av pasienter med blærekreft som mottatt kjemoterapi, eller som ikke er aktuelle 
for behandling med cisplatin 
 

Alectinib til behandling av ALK positiv ikke-småcellet lungekreft (link) 

 Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. 
Hvis finansieringsansvaret tilfaller spesialisthelsetjenesten kan hurtig metodevurdering av 
Alectinib til behandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter 
behandling med, eller er uaktuelle for behandling med crizotinib gjennomføres ved Statens 
legemiddelverk 
 

Afamelanotide (Scenesse) til behandling av voksne pasienter med erytropoietisk protoporfyri (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for Afamelanotide (Scenesse) til behandling av 
pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP) ved Statens legemiddelverk 

 
Daratumumab (Darzalex) ved myelomatose (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for daratumumab (Darzalex) i tredjelinebehandling av 
myelomatose ved Statens legemiddelverk 
 

Elotuzumab (Empliciti) til behandling av myelomatose (benmargskreft) i kombinasjon med 
lenalidomide og deksametason (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for elotuzumab (Empliciti) i kombinasjon med 
lenalidomide og deksametason til behandling av myelomatose ved Statens legemiddelverk 
 

Idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med ofatumumab til behandling av voksne pasienter med kronisk 
lymfatisk leukemi (KLL) (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med 
ofatumumab til behandling av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) ved Statens 
legemiddelverk 
 

Rociletinib (Xegafri) til behandling av avansert eller tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft 
(NSCLC) (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for rociletinib (Xegafri) til behandling av avansert eller 
tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft ved Statens legemiddelverk 
 

Nivolumab (Opdivo) ved tilbakefallsbehandling av klassisk Hodgkins lymfom (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for nivolumab (Opdivo) ved tilbakefallsbehandling av 
klassisk Hodgkins lymfom ved Statens legemiddelverk 
 

Eryaspase (Graspa) til andrelinje behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for eryaspase (Graspa) til andrelinjebehandling av 
akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) ved Statens legemiddelverk 
 
 
 

https://nyemetoder.no/metoder/atezolizumab-indikasjon-i
https://nyemetoder.no/metoder/atezolizumab-indikasjon-i
https://nyemetoder.no/metoder/atezolizumab-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/alectinib
https://nyemetoder.no/metoder/afamelanotide-scenesse
https://nyemetoder.no/metoder/daratumumab-darzalex
https://nyemetoder.no/metoder/elotuzumab-empliciti
https://nyemetoder.no/metoder/idelalisib-zydelig-indikasjon-iii
https://nyemetoder.no/metoder/rociletinib-xegafri
https://nyemetoder.no/metoder/nivolumab-opdivo-indikasjon-v
https://nyemetoder.no/metoder/eryaspase-graspa
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Nonacog gamma (Rixubis) til behandling og profylakse av pasienter med hemofili B (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for nonacog gamma (Rixubis) til behandling og 
profylakse av pasienter med hemofili B ved Statens legemiddelverk 
 

Albutrepenonacog alfa (Idelvion) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med 
hemofili B (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for albutrepenonacog alfa (Idelvion) til behandling og 
profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B ved Statens legemiddelverk 
 

Eftrenonacog alfa (Alprolix) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B 
(link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for eftrenonacog alfa (Alprolix) til behandling og 
profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B ved Statens legemiddelverk 
 

Octocog alfa (Iblias;Kovaltry) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A 
(link)  

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for octocog alfa (Iblias;Kovaltry) til behandling og 
profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A ved Statens legemiddelverk 
 

Susoctocog alfa (Obizur) til behandling av blødningsepisoder hos voksne pasienter med ervervet 
hemofili forårsaket av antistoffdannelse mot faktor VIII (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for susoctocog alfa (Obizur) til behandling av 
blødningsepisoder hos voksne pasienter med ervervet hemofili forårsaket av 
antistoffdannelse mot faktor VIII ved Statens legemiddelverk 
 

Sofosbuvir og velpatasvir (Sofosbuvir Velpatasvir) til behandling av kronisk hepatitt C (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for kombinasjonen av virkestoffene sofosbuvir og 
velpatasvir til behandling av kronisk hepatitt C ved Statens legemiddelverk 
 

Fast kombinasjon av fire virkestoff (dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir, ritonavir) til behandling av 
kronisk hepatitt C (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for kombinasjonen av de fire virkestoffene dasabuvir, 
ombitasvir, paritaprevir og ritonavir til behandling av kronisk hepatitt C ved Statens 
legemiddelverk 

 
Carfilzomib (Kyprolis) og deksametason til behandling av myelomatose (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres for carfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med 
deksametason til andrelinjebehandling av myelomatose ved Statens legemiddelverk 
 

Rotorablasjon (Rotor Mapping) ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for rotorablasjon («Rotor 
Mapping») ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser 
 

Gentest (OncoBeam RAS CRC) for bestemmelse av RAS mutasjonsstatus ved metastatisk 
kolorektalkreft (link) 

 Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering av OncoBeam RAS CRC og ev. tilsvarende blodprøvebasertetester for 
bestemmelse av RAS-mutasjonsstatus til bruk ved metastatisk kolorektalkreft 
 
 
 

https://nyemetoder.no/metoder/nonacog-gamma-rixubis
https://nyemetoder.no/metoder/albutrepenonacog-alfa-idelvion
https://nyemetoder.no/metoder/eftrenonacog-alfa-alprolix
https://nyemetoder.no/metoder/octocog-alfa-ibliaskovaltry
https://nyemetoder.no/metoder/susoctocog-alfa-obizur-
https://nyemetoder.no/metoder/sofosbuvir-og-velpatasvir
https://nyemetoder.no/metoder/fast-kombinasjon-av-fire-virkestoff-dasabuvir-ombitasvir-paritaprevir-og-ritonavir
https://nyemetoder.no/metoder/carfilzomib-kyprolis-og-deksametason
https://nyemetoder.no/metoder/rotorablasjon-rotor-mapping-
https://nyemetoder.no/metoder/rotorablasjon-rotor-mapping-
https://nyemetoder.no/metoder/blodprovebasert-test-oncobeam-ras-crc-for-bestemmelse-av-ras-mutasjonsstatus
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Pacemakere uten elektrodeledning i behandling av atrieflimmer og bradykardi (link) 

 Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering av pacemakere uten elektrodeledning til behandling av hjertearytmi 
 

Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge dyp venetrombose (DVT) ved hjerneslag 
(link) 

 Utsettes til kommende møte 
 

System (FreeStyle Libre) for egenmåling av blodsukker ved diabetes (link) 

 Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering av FreeStyle Libre og ev. tilsvarende system for egenmåling av glukose i 
vevsvæsken ved diabetes 

 
Referat fra møtet i Bestilleforum RHF den 13. juni vil legges ut under aktuelt på nyemetoder.no etter 
at referatet er godkjent. 
 

Aktuelt fra systemet Nye metoder 
 
Tidsfrister for høsten 2016 (link) 
 
Innspillskjema – et nytt og en oppdatering av eksisterende skjema (link) 
 
Leverandører etterspørres for fire metoder (link) 
 
 
 
God sommer!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vennlig hilsen, 
  
Sekretariatet  
Nye metoder 
Mail: Nyemetoder@helsedir.no  
Tlf.: 24 16 37 91 / 24 16 31 92 / 24 16 35 65 
 
Helsedirektoratet 
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2 
www.helsedirektoratet.no 

https://nyemetoder.no/metoder/pacemakere-uten-elektrodeledning
https://nyemetoder.no/metoder/intermitterende-pneumatisk-kompresjon
https://nyemetoder.no/metoder/system-freestyle-libre-for-egenmaling-av-blodsukker
https://nyemetoder.no/
https://nyemetoder.no/nyheter/tidsfrister-for-hosten-2016
https://nyemetoder.no/nyheter/tidsfrister-for-hosten-2016
https://nyemetoder.no/nyheter/innspillskjema-et-nytt-og-en-oppdatering-av-eksisterende
https://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-for-fire-metoder
mailto:Nyemetoder@helsedir.no
http://www.helsedirektoratet.no/

