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Beslutningsforum for nye metoder 
På møtet i Beslutningsforum for nye metoder 14.03.16  ble følgende metoder vurdert for 
innføring i spesialisthelsetjenesten:  
 

 Traztuzumab emtansine (Kadcyla®), andrelinjebehandling av HER2-positiv brystkreft 
 Legemiddelet ble besluttet ikke innført i spesialisthelsetjenesten  

 

 Idarusizumab (Praxbind®) for reversering av dabigatraninduserte (Pradaxa®) blødninger 
 Legemiddelet ble besluttet innført i spesialisthelsetjenesten 

 

 Autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose 
 Alle pasienter som får tilbud i Norge om autolog stamcelletransplantasjon ved 

multippel sklerose skal være omfattet av et vitenskapelig studium 
 
Sakspapirer, innkalling og protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder 14.03.16 legges ut 
her 

 
Bestillerforum RHF 
Bestillerforum RHF prioriterer mellom ulike forslag og metodevarsler og beslutter hvilke 
forslag og metodevarsler som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type 
metodevurdering som skal utføres.  
 
Under kan du lese om forslag og metodevarsler som ble vurdert på møtet 14.mars og hvilke 
det ble besluttet å gjøre en metodevurdering på: 
 
Forslag 

 Utenlandske intensive habiliteringsprogram for barn/unge med hjerneskade 

 Fullstendig metodevurdering v/ Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet 

 
Metodevarsel – Medisinsk utstyr 
 

 Bærbar mikrobølgetomograf (Strokefinder) for tidligdiagnostikk og behandling ved 
hjerneslag 

 For tidlig å utføre en metodevurdering, metoden følges  
 

 Slagambulanse – mobile enheter med CT for tidligdiagnostikk og behandling ved 
hjerneslag 

 Fullstendig metodevurdering v/ Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet 
 
 

 Ny type ballongkateter i behandling av perifer arteriesykdom 

 Hurtig metodevurdering v/ Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet 
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 Magnetisk resonans (MR) veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd 

 For tidlig å utføre en metodevurdering, metoden følges  
 

 Vagusnerveblokkering (Maestro RC2) i behandling av fedme 

 Hurtig metodevurdering v/ Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet 

 
 

Metodevarsler legemidler 
 

 Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk 
leukemi 

 Hurtig metodevurdering v/Statens legemiddelverk  
 

 Cediranib (Recentin) i behandling av pasienter med tilbakevendende platinumsensitiv 
(PS) eggstokkreft (OC) 

 Hurtig metodevurdering v/Statens legemiddelverk  
 

 Koagulasjonsfaktor X (Coagadex) i behandling av faktor X mangel 
 Hurtig metodevurdering v/Statens legemiddelverk  

 
 Eribulin (Halaven) i behandling av bløtvevssarkom 

 Hurtig metodevurdering v/Statens legemiddelverk  
 

 
 Ixazomib (Ninlaro) i behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær 

benmargskreft (myelomatose) 
 Hurtig metodevurdering v/Statens legemiddelverk  

 
 

Aktuelt fra Nye metoder 

 
I Beslutningsforum for nye metoder 14.03.16 ble det besluttet at alle pasienter som er aktuelle for 
autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose kan innlemmes i en vitenskapelig studie. 
Mer om det kan du lese her 
 
Kunnskapssenteret i FHI arrangerer kurs i hvordan man lager mini-metodevurderinger og 
fagprosedyrer 9. juni. Lenke til arrangementet og påmelding finner dere her 
 
Sekretariatet for Nye metoder ønsker dere alle en riktig god påske!  
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Vennlig hilsen  
Sekretariatet for Nye metoder 
Mail: Nyemetoder@helsedir.no  
Telefon: 24 16 37 91 / 24 16 34 59  
  
Helsedirektoratet 
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2 
www.helsedirektoratet.no 
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