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Nyhetsbrev nr. 11 (januar 2017)    
  
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 (23.01.17) 

På møtet i Bestillerforum RHF den 23. januar ble følgende beslutninger tatt i forbindelse med 
forslag/metodevarsler av metoder som er sendt inn til vurdering for innføring i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Ortogeriatrisk behandling av hoftebruddspasienter i egne avdelinger (link) 

 Det gjennomføres ikke en hurtig metodevurdering for ortogeriatrisk behandling av 
hoftebruddspasienter i egne avdelinger, da dette er en ønsket tverrfaglig arbeidsform for 
pasienter med sammensatte behov som ikke trenger å metodevurderes 
 

Prehospital nødtorakotomi utført av anestesileger i luftambulansetjeneste (link) 

 Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet gjøre en karlegging av hvilken type forskning 
som ligger til grunn for denne metoden, saken kommer så tilbake til Bestillerforum RHF 

 
GM-map Dysbiosis Test ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD) (link) 

 Det gjennomføres ikke en hurtig metodevurdering grunnet mangel på dokumentasjon    
 
Nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk blærekreft 
(urotelkarsinom) (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til 
andrelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk blærekreft (urotelkarsinom) 

 
Humant IgG1 monoklonalt antistoff (Xilonix) til behandling av metastatisk kolorektal kreft (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for humant IgG1 
monoklonalt antistoff (Xilonix) til behandling av metastatisk kolorektal kreft 

 
Pacritinib til behandling av pasienter med myelofibrose (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pacritinib til 
behandling av pasienter med myelofibrose 

 
Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av revmatoid artritt (RA) (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tofacitinib (Xeljanz) til 
behandling av revmatoid artritt (RA) 

 
Ocrelizumab ved behandling av primær progressiv multippel sklerose (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ocrelizumab ved 
behandling av primær progressiv multippel sklerose 

 
Ocrelizumab ved behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (link) 

 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Ocrelizumab ved 
behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose 

 
Referat fra møtet i Bestillerforum RHF den 23. januar vil etter hvert publiseres her. 
 
En oversikt over alle beslutninger tatt av Bestillerforum RHF finnes her. 

https://nyemetoder.no/metoder/ortogeriatrisk-behandling
https://nyemetoder.no/metoder/prehospital-nodtorakotomi
https://nyemetoder.no/metoder/gm-map-dysbiosis-test
https://nyemetoder.no/metoder/nivolumab-opdivo-indikasjon-ix
https://nyemetoder.no/metoder/humant-igg1-monoklonalt-antistoff-xilonix
https://nyemetoder.no/metoder/pacritinib
https://nyemetoder.no/metoder/tofacitinib-xeljanz
https://nyemetoder.no/metoder/ocrelizumab-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/ocrelizumab-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/Sider/Møter-i-Bestillerforum-RHF.aspx
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Beslutninger%20Bestillerforum%2012122016.pdf
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Beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder (23.01.17) 

På møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 23. januar ble følgende beslutning tatt i 
forbindelse med innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 
 
Osimertinib (Tagrisso®) til andrelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller 
metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet 
lungekreft (NSCLC) (link) 

1. Osimertinib (Tagrisso®) innføres ikke til andrelinjebehandling av voksne pasienter med 
lokalavansert eller metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) T790M-
mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) 

2. På grunn av manglende overlevelsesdata er det svært stor usikkerhet knyttet til relativ effekt 
av osimertinib sammenlignet med dagens behandlingstilbud. Saken kan vurderes på nytt, når 
det foreligger nye data. 

 
Ofatumumab (Arzerra®) til førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (link) 

1. Ofatumumab (Arzerra®) innføres til førstelinjebehandling av pasienter som har kronisk 
lymfatisk leukemi og som er uegnet for fludarabinbasert terapi. 

2. Fremtidige indikasjoner er ikke omfattet av denne beslutningen, og det må gjøres nye 
metodevurderinger for nye indikasjoner. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for 
aktuelle medikamenter skal samme pris gjelde for alle indikasjoner. 

3. Beslutningen om innføring forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå og lik eller 
lavere pris enn rimeligste variant av rituksimab. 

4. Ofatumumab (Arzerra®) skal inngå i fremtidige LIS-anbud for legemidler til behandling av 
pasienter som har KLL og som er uegnet for fludarabinbasert terapi. 

 
Grazoprevir/elbasvir (Zepatier®) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 1 (link) 

 Saksdokumentene og beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder er utsatt offentlighet 
frem til 7. februar 2017, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

 
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) til behandling av kronisk hepatitt C (link) 

 Saksdokumentene og beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder er utsatt offentlighet 
frem til 7. februar 2017, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 

Protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 23. januar finnes her. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nyemetoder.no/metoder/azd9291-tagrisso-osimertinib
https://nyemetoder.no/metoder/ofatumumab-arzerra-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/grazoprevirelbasvir-zepatier
https://nyemetoder.no/metoder/sofosbuvir-og-velpatasvir-epclusa
https://nyemetoder.no/Sider/Møter-i-Beslutningsforum-for-nye-metoder.aspx
https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%20for%20nye%20metoder.pdf
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Aktuelt fra systemet Nye metoder 
 
Nye metoder – nominert til pris (link) 
 
11 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) 
 
 
 
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/
https://nyemetoder.no/nyheter/nye-metoder-nominert-til-pris
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/

