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Beslutninger i Bestillerforum RHF 14.12.2020
På møtet i Bestillerforum RHF den 14. desember ble følgende saker behandlet basert på
innkomne forslag/metodevarsler og innspill. Klikk på ID-nummer for å komme til metodens
nettside hvor du finner beslutningen. Fullstendig møteprotokoll og sakspapirer publiseres her.
PDF-versjon

Kreftsykdommer
• ID2020_103 Nivolumab (Opdivo) og ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon til behandling av voksne
med manglende uttrykk av dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft.
• ID2020_105 Kabozantinib (Cabometyx) og nivolumab (Opdivo) i kombinasjon til
førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.
• ID2020_106 Osimertinib (Tagrisso) til adjuvant behandling etter komplett tumorreseksjon hos
pasienter med EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.
• ID2020_108 Pralsetinib (Gavreto) til behandling av RET-positiv, ikke-småcellet lungekreft etter
kjemoterapi.
• ID2020_110 Azacitidin til behandling av voksne pasienter med akutt myelogen leukemi.
• ID2020_111 Tafasitamab i kombinasjon med lenalidomid, etterfulgt av tafasitamab monoterapi,
til behandling av voksne med residiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (RRDLBCL) inkludert DLBCL som oppstår fra lavgradig lymfom, som ikke er kandidater for
stamcelletransplantasjon.
• ID2020_112 Nivolumab (Opdivo) og ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon til førstelinjebehandling av
voksne pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom.

Muskel-, skjelett- og bindevevssykdommer
• ID2020_098 Tocilizumab (RoActemra) for kjempecellearteritt - Ny vurdering.

Nevrologi
• ID2020_104 Risdiplam til behandling av spinal muskelatrofi (SMA).

Immunologi
• ID2020_113 Belatacept (Nulojix) til bruk i konvertering fra et kalsinevrinhemmerbasert regime til
et belataceptbasert regime etter transplantasjon.

Blodsykdommer
• ID2020_107 Roxadustat til behandling av anemi hos voksne med kronisk nyresvikt.

Øyesykdommer
• ID2020_109 Bevacizumab til behandling av voksne pasienter med neovaskulær

makuladegenerasjon assosiert med aldring og diabetes.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester
• ID2020_096 Hypoglossal nervestimulering til behandling av obstruktiv søvnapné.

Oppdaterte oppdrag
Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Årsaker kan for eksempel være en spesifisering
av indikasjonen i den markedsføringstillatelse som firma søker om, Bestillerforum RHF ser behov
for endring av oppdragstype eller andre forhold.
• ID2019_070 Alpelisib i kombinasjon med fulvestrant til behandling av menn og
postmenopausale kvinner med HR-positiv, HER2-negativ, PIK3CA mutert, lokalavansert eller
metastatisk brystkreft, etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi.
• ID2020_012 Kabotegravir i kombinasjon med rilpivirin til behandling av HIV-infeksjon hos voksne
som er virologisk supprimert på et stabilt antiretroviralt regime.
• ID2019_029 Vitrakvi (larotrectinib) til behandling av pasienter over 12 år med solide tumorer med
et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er
lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig
morbiditet, og hvor det ikke finnes noen tilfredsstillende behandlingsalternativer.
• ID2020_115 Vitrakvi (larotrectinib) til behandling av barn under 12 år med solide tumorer med et
nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er
lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig
morbiditet, og hvor det ikke finnes noen tilfredsstillende behandlingsalternativer.

Metoder som oversendes til de regionale helseforetakene for beslutning
Markedsføringstillatelsen er trukket basert på det europeiske legemiddelverkets (EMAs) vurdering
av nytte-risiko forholdet, eller det er ikke grunnlag for å gjennomføre en metodevurdering.
• ID2017_069 Idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med rituksimab og bendamustin til behandling av
kronisk lymfatisk leukemi hos pasienter som har fått minst en tidligere behandling.
• ID2017_077 Darbepoetin alfa (Aranesp) til behandling av anemi hos voksne pasienter med
myelodysplastiske syndromer.
• ID2017_081 Sunitinib (Sutent) til adjuvant behandling til kirurgi hos pasienter med høy risiko for
residiv av nyrecellekarsinom.
• ID2018_104 Ipilimumab (Yervoy) og Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon til førstelinjebehandling
av metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos pasienter med høy mutasjonsbyrde i tumor.
• ID2018_127 Macitentan (Opsumit) til behandling av inoperabel kronisk tromboembolisk
pulmonal hypertensjon.
• ID2020_029 Elexakaftor, tezakaftor og ivakaftor (Kaftrio) som kombinasjonsbehandling av
cystisk fibrose hos pasienter ≥12 år som har minst en F508del-mutasjonen i cystisk fibrose
transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet, uavhengig av mutasjonsstatus i det andre
allelet.

Om Bestillerforum RHF
Bestillerforum RHF møtes månedlig for å ta stilling til innkomne forslag og metodevarsler. Det
beslutter hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type
metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum RHF gir oppdrag om nasjonal metodevurdering
til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp HF utarbeider
prisnotater. Bestillerforum RHF har også ansvar for å følge opp videreutviklingen i Nye metoder.
En oversikt over beslutninger i Nye metoder finner du her. Bruk pil for å veksle mellom de ulike
oversiktene.
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