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Nyhetsbrev nr. 10 (desember 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 Bestillerforum RHF (12.12.16) 

På møtet i Bestillerforum RHF den 12. desember ble følgende beslutninger tatt i forbindelse med 
forslag/metodevarsler av metoder som er sendt inn til vurdering for innføring i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Regional varmebehandling (hypertermi) (link) 

 Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering for regional varmebehandling (hypertermi) ved høy-risiko bløtvevssarkom 
 

Bronkial termoplastikk ved behandling av pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma 
(link) 

 Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering for bronkial termoplastikk til behandling av pasienter med 
behandlingsrefraktær, alvorlig astma 
 

Tranzumabemtasin (Kadcyla) ved andrelinjebehandling av HER2-positiv, inoperabel lokalavansert 
eller metastatisk brystkreft  (link) 

 Bestillerforum RHF gir Statens legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering for trastuzumab emtasin (Kadcyla) i tredjelinje (etter bruk av pertuzumab 
(Perjeta)) 
 

Inotuzumab ozogamicin ved behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt 
lymfoblastisk leukemi (link) 

 Bestillerforum RHF gir Statens legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering på inotuzumab ozogamicin til behandling av tilbakevendende eller 
behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi 
 

Masitinib ved behandling av mastocytose (link) 

 Bestillerforum RHF gir Statens legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering på masitinib til behandling av mastocytose 
 

Mepolizumab (Nucala) for tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma (link) 

 Bestillerforum RHF gir Statens legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering på mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær 
eosinofil astma hos voksne når finansieringsansvaret er avklart 
 

Rurioctocog alfa pegol (Adynovate) ved behanlding av hemofili A (link) 

 Bestillerforum RHF gir Statens legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering på rurioctocog alfa pegol (Adynovate) til behandling av hemofili A 
 

Olaratumab (Lartruvo) ved behandling ved avansert bløtvevssarkom i kombinasjon med 
doxorubicin (link) 

 Bestillerforum RHF gir Statens legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering på olaratumab (Lartruvo) i kombinasjon med doxorubicin til behandling av 
avansert bløtvevssarkom 

https://nyemetoder.no/metoder/regional-varmebehandling-hypertermi
https://nyemetoder.no/metoder/bronkial-termoplastikk
https://nyemetoder.no/metoder/tranzumabemtasin-kadcyla-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/inotuzumab-ozogamicin
https://nyemetoder.no/metoder/masitinib
https://nyemetoder.no/metoder/mepolizumab-nucala
https://nyemetoder.no/metoder/rurioctocog-alfa-pegol-adynovate
https://nyemetoder.no/metoder/olaratumab-lartruvo
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Svelgbare mageballonger for behandling av overvekt og fedme (link) 

 Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering 
 

 
Referat fra møtet i Bestillerforum RHF den 12. desember vil etter hvert publiseres her. 
 
En oversikt over alle beslutninger tatt av Bestillerforum RHF finnes her. 

 
 
Beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder (12.12.16) 
På møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 12. desember ble følgende beslutning tatt i 
forbindelse med innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 

 
Eftrenonacog alfa (Alprolix®) til behandling av hemofili B (link) 

1. Eftrenonacog alfa (Alprolix®) til behandling av hemofili B kan inngå i kommende LIS-anbud 
for faktor IX-konsentrater 

2. Resultatet fra LIS-anbudet skal legges frem for Beslutningsforum for nye metoder for 
beslutning om ev. innføring 
 

Nonacog gamma (Rixubis®) til behandling av hemofili B (link) 
1. Nonacog gamma (Rixubis®) kan inngå i kommende LIS-anbud for faktor IX-konsentrater 
2. Resultatet fra LIS-anbudet skal legges frem for Beslutningsforum for nye metoder for 

beslutning om ev. innføring 
 

Albutrepenonacog alfa (Idelvion®) til behandling av hemofili B (link) 
1. Albutrepenonacog alfa (Idelvion®) kan inngå i kommende LIS-anbud for faktor IX-

konsentrater 
2. Resultatet fra LIS-anbudet skal legges frem for Beslutningsforum for nye metoder for 

beslutning om ev. innføring 
 

Grazoprevir/elbasvir (Zepatier®) til behandling av kronisk hepatitt C (link) 
1. Grazoprevir/elbasvir (Zepatier®) kan inngå i kommende LIS-anbud for legemidler til 

behandling av pasienter som har sykdommen Hepatitt C, genotype 1 og 4 (uten cirrhose og 
med kompensert cirrhose) på like vilkår som øvrige direktevirkende antivirale legemidler 

2. Resultatet fra LIS-anbudet skal legges frem for Beslutningsforum for nye metoder for 
beslutning om ev. innføring 
 

Octotog alfa (Kovaltry®) til behandling av hemofili A (link) 
1. Octotog alfa (Kovaltry®) kan inngå i kommende LIS-anbud for faktor VIII-konsentrater 
2. Resultatet fra LIS-anbudet skal legges frem for Beslutningsforum for nye metoder for 

beslutning om ev. innføring 
 

Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 2 (link) 

 Beslutning om innføring eller ikke innføring av Epclusa® (sofosbuvir/velpatasvir) til 
behandlingen av kronisk hepatitt C genotype 2 til pasienter over 40 år (med cirrhose) 
utsettes, inntil det foreligger en metodevurdering for behandling av alle aktuelle 
pasientgrupper innen kronisk hepatitt C 
 

 

https://nyemetoder.no/metoder/svelgbare-mageballonger
https://nyemetoder.no/Sider/Møter-i-Bestillerforum-RHF.aspx
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Beslutninger%20Bestillerforum%2012122016.pdf
https://nyemetoder.no/metoder/eftrenonacog-alfa-alprolix
https://nyemetoder.no/metoder/nonacog-gamma-rixubis
https://nyemetoder.no/metoder/albutrepenonacog-alfa-idelvion
https://nyemetoder.no/metoder/grazoprevirelbasvir-zepatier
https://nyemetoder.no/metoder/octocog-alfa-ibliaskovaltry
https://nyemetoder.no/metoder/sofosbuvir-og-velpatasvir-epclusa
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Nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-
småcellet lungekreft (NSCLC) (link) 

1. Nivolumab (Opdivo®) kan innføres til andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk 
PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft 

2. Det forutsettes at legemiddelet inngår i LIS-anbudet for legemidler til andrelinjebehandling 
av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft 

3. Det forutsettes at PD-L1-hemmeren med laveste pris skal brukes til behandling av den 
aktuelle pasientgruppen. Prisen må være lik eller lavere enn dagens pris for Pembrolizumab 
(Keytruda®) 
 

 

Protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 12. desember finnes her. 

En oversikt over alle beslutninger tatt i Beslutningsforum for nye metoder finnes her. 
 

 
Aktuelt fra systemet Nye metoder 
 
Leverandører etterspørres for to metoder (link) 
 
Pågående høring om det fremtidige HTA-samarbeidet i Europa (link) 
 
Åtte forslag er åpne for innspill (bruk avgrens visning under «Finn metode» for å se hvilke) (link) 
 
Oversikt over metoder som er til metodevurdering (link) 
 
Viktige datoer og frister (link) 
 
 
Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år! 
 

 
 
 
Vennlig hilsen, 
  
Sekretariatet til 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.nyemetoder.no  
 

https://nyemetoder.no/metoder/nivolumab-opdivo-indikasjon-vii
https://nyemetoder.no/Sider/Møter-i-Beslutningsforum-for-nye-metoder.aspx
https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%20for%20nye%20metoder.pdf
https://nyemetoder.no/
https://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-for-to-metoder
https://nyemetoder.no/nyheter/pagaende-horing-om-det-fremtidige-hta-samarbeidet-i-europa
https://nyemetoder.no/metoder
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Pågående%20oppdrag%2012122016.pdf
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Pågående%20oppdrag%2012122016.pdf
https://nyemetoder.no/om-systemet/viktige-datoer-og-frister
mailto:nyemetoder@helsedir.no
http://www.nyemetoder.no/

