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Nyhetsbrev nr. 3 (mars 2018)    

Nedenfor vil dere finne informasjon om de siste beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder og 
Bestillerforum RHF, samt andre aktuelle saker fra systemet Nye metoder. 

Beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder (09.03.18) 

På møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 9. mars ble følgende beslutninger om metoder 
tatt: 

- Liposomal irinotekan (Onivyde) skal ikke innføres til behandling av metastatisk pankreaskreft 
etter progresjon på kjemoterapi med gemcitabin. (ID2016_021) 

- Intraarteriell kjemoterapi 
1. Intraarteriell kjemoterapi ved behandling av intraokulært retinoblastom blir et 
behandlingstilbud i Norge.  
2. Beslutningsforum for nye metoder ber Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastom ved 
Oslo universitetssykehus om å ta på seg denne oppgaven, slik at dette blir en del av deres 
behandlingstilbud. (ID2017_037) 

- Nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt 
karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. 
(ID2016_095) 

- Brodalumab (Kyntheum) skal ikke tas i bruk til behandling av moderat til alvorlig 
plakkpsoriasis. (ID2016_056) 

- Dimetylfumarat (Skilarence) kan innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis 
hos voksne som har behov for systemisk medisinsk behandling og som 

- allerede er behandlet med biologiske legemidler og ikke har respons på disse, eller 
- allerede er behandlet med biologiske legemidler og er intolerante mot disse, eller  
- er uegnet for behandling med biologiske legemidler. (ID2016_051) 

- FreeStyle Libre. Saken ble utsatt. (ID2016_044) 

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

Beslutninger i Bestillerforum RHF (09.03.18) 

På møtet i Bestillerforum RHF den 9. mars ble følgende beslutninger tatt i forbindelse med 
behandling av forslag/metodevarsler og innspill:  

 
- Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet lage et notat som inneholder et forslag til hvilke 

aspekter en metodevurdering minimum må dekke. Notatet skal også inneholde estimater på 
antall tester, hvor mange man kan regne med å identifisere, samt kostnader (ID2018_002). 

- Fullstendig metodevurdering, med hovedvekt på helseøkonomi, gjennomføres ved 
Folkehelseinstituttet for patent foramen ovale (PFO)-lukning ved kryptogent slag 
(ID2018_003). 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for osimertinib (Tagrisso) 
ved førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-
småcellet lungekreft (ID2018_005). 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ipilimumab (Yervoy) i 
kombinasjon med nivolumab (Opdivo) til tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller 

https://nyemetoder.no/metoder/irinotekan-liposom-onivyde
https://nyemetoder.no/metoder/intraarteriell-kjemoterapi-arteria-ophthalmika
https://nyemetoder.no/metoder/nivolumab-opdivo-indikasjon-ix
https://nyemetoder.no/metoder/brodalumab-kyntheum
https://nyemetoder.no/metoder/dimetylfumarat-skilarence-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/system-freestyle-libre-for-egenmaling-av-blodsukker
https://nyemetoder.no/Sider/Møter-i-Beslutningsforum-for-nye-metoder.aspx
https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/8158b91f-da50-4f95-9f25-edc20add4927?e=false&vo=viewonly&layer=Layer3
https://nyemetoder.no/metoder/vurdering-av-aldersgrense-for-brca-testing-ved-pavist-brystkreft
https://nyemetoder.no/metoder/patent-foramen-ovale-pfo-lukning-
https://nyemetoder.no/metoder/osimertinib-tagrisso-indikasjon-ii
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metastatisk nyrecellekarsinom. Statens legemiddelverk bes også om å komme tilbake til 
Bestillerforum RHF med et notat som beskriver hva som finnes av dokumentasjon for bruken 
av ipilimumab (Yervoy) respektive nivolumab (Opdivo) i monoterapi til tidligere ubehandlede 
pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom (ID2018_006). 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daratumumab 
(Darzalex), bortezomib, melfalan og prednison til nylig diagnostisert benmargskreft 
(myelomatose) hos pasienter som ikke kan motta autolog stamcelletransplantasjon 
(ID2018_007) 

- Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering for 
meropenem/vabobactam til behandling av infeksjoner (ID2018_008). 

- Bestillerforum RHF ber sekretariatet for Bestillerforum RHF om å kontakte /sende et brev til 
Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus for å innhente deres nåværnde 
vurdering av hvor aktuelt det vil være eventuellt å bruke metoden utenom studier 
(ID2018_009).  

- Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk diskutere saken og 
komme tilbake til kommende møte med et konkret forslag på om det bør gjennomføres en 
fullstendig metodevurdering eller hurtig metodevurderinger (ID2018_010). 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for benralizumab 
(Fasenra) til behandling av alvorlig eosinofil astma (ID2018_011). 

- Kost-minimeringsanalyse gjennomføres ved Statens legemiddelverk for darunavir, kobicistat, 
emtricitabin, tenofoviralafenamid (Symtuza) ved hiv-infeksjon (ID2018_012). 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for letermovir ved 
forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå 
stamcelletransplantasjon (ID2018_013). 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for telotristat etiprat 
(Xermelo) til behandling av malignt karsinoid syndrom (ID2017_031) 

- Tidligere oppdrag endres til: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens 

legemiddelverk for ocrelizumab (Ocrevus) til behandling av voksne pasienter med 

relapserende former for multippel sklerose (RMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske 

eller bildediagnostiske funn. Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk vurdere 

underveis i arbeidet om det vil være behov for å dele opp metodevurderingen (ID2015_059). 

- Tidligere oppdrag endres til: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens 

legemiddelverk for etelcalcetid (velcalcetid/Parsabiv) ved sekundær hyperparatyreodisme 

hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse og der behandling med 

cinacalcet/Mimpara ikke har gitt ønsket effekt eller ikke kan benyttes grunnet 

intoleranse/kontraindikasjoner (ID2016_054). 

 
Referat fra møter i Bestillerforum RHF publiseres her når det er godkjent. 
En oversikt over alle beslutninger tatt av Bestillerforum RHF finnes her. 

  

https://nyemetoder.no/metoder/ipilimumab-yervoy-i-kombinasjon-med-nivolumab-opdivo
https://nyemetoder.no/metoder/daratumumab-darzalex-bortezomib-melfalan-og-prednison
https://nyemetoder.no/metoder/meropenemvabobactam
https://nyemetoder.no/metoder/donor-t-celler-ved-hematopoetisk-stamcelletransplantasjon
https://nyemetoder.no/metoder/dabrafenib-tafinlar-i-kombinasjon-med-trametinib-mekinist
https://nyemetoder.no/metoder/benralizumab-fasenra
https://nyemetoder.no/metoder/darunavir-kobicistat-emtricitabin-tenofoviralafenamid-symtuza
https://nyemetoder.no/metoder/letermovir
https://nyemetoder.no/metoder/telotristatetiprat-xermelo
https://nyemetoder.no/metoder/ocrelizumab-indikasjon-i
https://nyemetoder.no/metoder/etelcalcetid-velcalcetid-parsabiv
https://nyemetoder.no/Sider/Møter-i-Bestillerforum-RHF.aspx
https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/8158b91f-da50-4f95-9f25-edc20add4927?e=false&vo=viewonly&layer=Layer4


 
 

3 
 

Aktuelt fra systemet Nye metoder 
Andre aktuelle saker fra systemet Nye metoder: 

- Årsrapporter 2017 (link) 
- Erfaringsutveksling mellom NT-rådet og Nye metoder (link) 
- 17 forslag/metodevarsler er åpne for innspill (bruk avgrens visning under «Finn metode» for 

å se hvilke) (Informasjon her) 
- Oversikt over metoder som er til metodevurdering (Informasjon her) 
- Viktige datoer og frister (Informasjon her) 

 

Sekretariatet for Nye metoder ønsker alle en GOD PÅSKE! 
 
Med vennlig hilsen 
Sekretariatet Nye metoder 

 
Tlf: 913 04 388 
E-post: nyemetoder@helse-sorost.no 
 
PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Grev Wedels plass 5, Oslo 
postmottak@helse-sorost.no  
www.helse-sorost.no 
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