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Velkommen til vårt nye nyhetsbrev
Sekretariatet for Nye metoder vil i tiden fremover sende ut digitale nyhetsbrev. Det vil bli sendt
ut 2 - 3 nyhetsbrev i måneden med informasjon i forbindelse med møter i Beslutningsforum for
nye metoder, Bestillerforum RHF og ved innkomne nye forslag og metodevarsler. Dette
nyhetsbrevet omhandler beslutninger tatt i Beslutningsforum for nye metoder 17.12.2018.

Ja til ny leukemibehandling
Tre av åtte metoder fikk ja i desembermøtet til Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler
til stamcelletransplantasjon, nyrekreft, hemofili A, leukemi, stoffskiftesykdom og autoimmun
hudsykdom ble besluttet. For første gang har Beslutningsforum tatt stilling til et legemiddel
som er en form for genterapi. Dette gjelder medikamentet Tisagenlecleucel (Kymriah). Les
nyhetssaken i sin helhet her.

Beslutninger vedrørende kreft
• Tisagenlecleucel (Kymriah®) til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi. Beslutning
• Lenalidomid (Revlimid®) til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert
myelomatose som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon. Beslutning
• Tivozanib (Fotivda®) til behandling av avansert nyrecellekarsinom. Beslutning
• Osimertinib (Tagrisso®) til behandling av ikke-småcellet lungekreft med T790M-mutasjon.
Beslutning

Beslutning vedrørende stoffskiftesykdom
• Velmanase alfa (Lamzede®) ved behandling av alfa-mannosidose. Beslutning

Beslutninger vedrørende Hemofili A
• Emicizumab (Hemlibra®) til behandling av pasienter med hemofili A med utviklet inhibitorer
(antistoffer). Beslutning
• Rurioktokog alfa pegol (Adynovi®) til behandling av hemofili A – ny vurdering. Beslutning

Beslutning vedrørende autoimmun hudsykdom
• Adalimumab (Humira®) til behandling av hidradenitis suppurativa - ny vurdering. Beslutning

Hva er Beslutningsforum for nye
metoder?

Hva er systemet Nye metoder?

Beslutningsforum for nye metoder fatter
nasjonale beslutninger om hvilke metoder som
kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten.
Beslutningene fattes i konsensus og legger
Lov om pasient- og brukerrettigheter og
Prioriteringsforskriften til grunn.

Vi står overfor en utvikling som går i et høyt
tempo og det er viktig å rigge et system slik at
vi kan ta de gode og riktige valgene og slik at
pasientene står i sentrum. Systemet for Nye
metoder er et nasjonalt system for innføring og
utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten
og består av flere aktører.

Les mer

Les mer

Mediekontakt

Saksdokumenter og protokoll

Media kan kontakte Hanne Sterten,
tlf 404 03 225 for å avtale intervju med leder av
Beslutningsforum for nye metoder Stig A. Slørdahl

Saksdokumenter og protokoll fra møtet finner du her.
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