Nye metoder – Nyhetsbrev nr. 4, 2016

Beslutningsforum for nye metoder
På møtet i Beslutningsforum for nye metoder 25.04.16 ble følgende metoder vurdert for
bruk spesialisthelsetjenesten:


Apremilast (Otezla®) til behandling av psoriasisartritt
 Legemiddelet ble besluttet ikke innført i spesialisthelsetjenesten



Apremilast (Otezla®) til behandling av psoriasis
 Legemiddelet ble besluttet ikke innført i spesialisthelsetjenesten



Ibrutinib (Imbruvica®) til behandling av mantelcellelymfom
 Behandlingen ble besluttet ikke innført i spesialisthelsetjenesten



Malignt melanom kombinasjonsbehandling BRAF-hemmere og MEK-hemmere ved
inoperabelt eller metastatisk malignt melanom.
 Kombinasjonsbehandlingen med MEK-hemmere og BRAF-hemmere ble besluttet
innført i spesialisthelsetjenesten



Malignt melanom BRAF-hemmere til behandling av inoperabelt eller metastatiskt
malignt melanom. Lenke til fullstendig metodevurdering finnes her.
 Viderefører bruk av BRAF-hemmere i monoterapi

Sakspapirer, innkalling og protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder 25.04.16 finnes 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 som ble vurdert på møtet 25.april og hvilke det ble besluttet å
gjøre en metodevurdering på:
Forslag – medisinsk utstyr


Stereotaksi versus kirurgi ved tidlig stadium lungekreft
 Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering



Hurtigtest for måling av infliximab i serum
 Hurtig metodevurdering gjennomføres for hurtigtest for måling av infliximab i
serum ved Kunnskapssenteret i FHI

 Kunnskapssenteret i FHI ber om dokumentasjonspakke fra potensielle
konkurrerende leverandører


Regional kjemoterapi til behandling av kreft
 For tidlig å utføre en metodevurdering
 Forslaget sendes tilbake til forslagsstiller med ønske om tydeliggjøring av
hvilket indikasjonsområde; i form av lokalisering og kreftform som skal
prioriteres



Hurtigtest for måling av calprotectin i feces hjemme, i klinikken eller på sykehus
 Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering på nåværende
tidspunkt. Oppdatert forslag kan sendes Nye metoder når data fra pågående
internasjonal studie foreligger



Rekombinant analyse av diagnostisering av peanøtt-allergi i Norge
 Forslaget anses å falle utenfor Nye metoder og en gir ikke oppdrag om
metodevurdering



Screening for tarmkreft
 Forslaget anses å falle utenfor Nye metoder og en gir ikke oppdrag om
metodevurdering
 Forslaget sendes tilbake til Kunnskapssenteret sin bestillerprosess.



Digitale hjelpemidler og bildeoverføring til hudspesialist for føflekkreft
 Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering

Forslag – legemidler


Obinutuzumab (Gazyvaro) til behandling av pasienter med tilbakefall av rituximabrefraktært follikulært lymfom
 Hurtig metodevurdering gjennomføres v/Statens legemiddelverk



Misoprostol for igangsetting av fødsel
 Hurtig metodevurdering gjennomføres v/Statens legemiddelverk

Aktuelt fra Nye metoder
Nøkkelinformasjon tilgjengelig på nyemetoder.no
Nye metoder monitoreres fortløpende. Oversikt over hvem som sender inn forslag og metodevarsler
og oversikt over tema for innsendte forslag og metodevarsler er noe av nøkkelinformasjonen som nå
er tilgjengelig på nyemetoder.no. Nøkkelinformasjonen finnes her

Implentering

Hvert kvartal blir grafene som illustrerer bruk av metoder som har vært til beslutning oppdatert.
Nylig oppdaterte grafer finnes her
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