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Nyhetsbrev nr. 6 (Juni 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 (25.06.18) 

På møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 25. juni ble følgende beslutning tatt: 

- Alectinib (Alecensa) kan innføres til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-
småcellet lungekreft (NSCLC). (ID2017_064)  
 

Beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder (11.06.18) 

På møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 11. juni ble følgende beslutninger om metoder 
tatt: 

- Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) innføres ikke til behandling av metastatisk malignt 
melanom. (ID2015_018)  
 

- Alectinib (Alecensa) innføres ikke til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-
småcellet lungekreft (NSCLC). (ID2017_064)   
 

- Atezolizumab (Tecentriq) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk 
urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. 
(ID2016_046)  
 

- Palbociklib (Ibrance): 

 
1. Legemiddelet innføres ikke nå til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer av 

lokalavansert/metastatisk brystkreft. (ID2017_048)   
2. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Dersom prisen i et LIS-anbud 

blir lik eller lavere enn dagens pris for ribosiklib (Kisqali) kan Palbociklib (Ibrance) 
innføres til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer av 
lokalavansert/metastatisk brystkreft. 
 

- Palbociklib (Ibrance) innføres ikke til kombinasjonsbehandling med fulvestrant av 
lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere endokrin behandling. (ID2017_048)  
 

- I beslutning vedrørende MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner ber 
Beslutningsforum for nye metoder Helsedirektoratet med utgangspunkt i 
kunnskapsoppsummeringen fra Folkehelseinstituttet vurdere eventuelt behov for revisjon av 
retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. 
(ID2013_034)  

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

https://nyemetoder.no/metoder/alectinib-alecensa-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/talimogene-laherparepvec-imlygict-vec-
https://nyemetoder.no/metoder/alectinib-alecensa-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/atezolizumab-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/palbociklib-ibrance
https://nyemetoder.no/metoder/palbociklib-ibrance
https://nyemetoder.no/metoder/vurdering-av-aldersgrense-for-brca-testing-ved-pavist-brystkreft
https://nyemetoder.no/Sider/Møter-i-Beslutningsforum-for-nye-metoder.aspx
https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e7944db9-2990-4a48-8f91-7d2c920a8293?e=false&vo=viewonly&layer=Layer3
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Beslutninger i Bestillerforum RHF (11.06.18) 

På møtet i Bestillerforum RHF den 11. juni ble følgende beslutninger tatt i forbindelse med 
behandling av forslag/metodevarsler og innspill:  

 

- Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet å lage et notat vedrørende nasjonal 
aortascreening av 65-årige menn i Norge med følgende punkter: Hva finnes av oppdatert 
dokumentasjon, hvordan ta saken videre, etiske problemstillinger samt informasjon om hva 
andre land anbefaler. (ID2018_030) 
 

- Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om metodevurdering på donor-transplantasjon av frisk 
brusk til behandling av ankelartrose. Dersom metoden skal tas i bruk bør den inngå i en 
forskningsstudie. (ID2018_038)  
 

- Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk, i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF, LIS, om 
å gjøre en forenklet vurdering av elotuzumab ved behandling for myelomatose. 
(ID2018_040)  

 
- Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk, i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF, LIS, om 

å gjøre en forenklet vurdering av dabrafenib (Tafinar) i kombinasjon med trametinib 
(Mekinist) til pasienter med BRAF (V600E/K)-mutasjoner som er tidligere ubehandlet. 
(ID2018_041)  
 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kabozantinib 
(Cabometyx) til behandling av avansert leverkreft. (ID2018_042)  
 

- Hurtig metodevurdering er allerede startet hos Statens legemiddelverk for pembrolizumab 
(Keytruda) i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi ved 
førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft. Henviser til ID2017_061_Pembrolizumab 
(Keytruda). Indikasjon VI. (ID2018_043)  
 

- Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering på olaparib (Lynparza) til 
behandling av HER2-negativ metastatisk brystkreft hos pasienter med mutasjon i BRCA 1/2, 
som er tidligere behandlet med kjemoterapi. (ID2018_044)  
 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rituksimab 
(MabThera) til behandling av granulomatøs polyangitt (Wegeners granulomatose, GPA) og 
mikroskopisk polyangitt (MPA). (ID2018_045)  
 

- Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk om å gjøre en forenklet vurdering av 
legemiddelkostnader og budsjettanslag for macimorelin til bruk ved diagnostisering av 
veksthormonmangel hos voksne. (ID2018_046)  
 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for doravirin til 
behandling av HIV-infeksjon. (ID2018_047) 
 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for doravirin, lamivudin 
og tenofovir disoproksil som kombinasjonsbehandling av HIV-infeksjon. (ID2018_048)  
 

- Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering på donor T-celler ved 
hematopoetisk stamcelletransplantasjon. (ID2018_009)  

https://nyemetoder.no/metoder/nasjonal-aortascreening-
https://nyemetoder.no/metoder/donor-transplantasjon-ved-ankelartrose
https://nyemetoder.no/metoder/elotuzumab-empliciti-forslag-2
https://nyemetoder.no/metoder/dabrafenib-tafinlar-indikasjon-iv
https://nyemetoder.no/metoder/kabozantinib-cabometyx-indikasjon-iii
https://nyemetoder.no/metoder/pembrolizumab-keytruda-indikasjon-ix
https://nyemetoder.no/metoder/olaparib-lynparza-indikasjon-iii
https://nyemetoder.no/metoder/rituksimab-mabthera-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/macimorelin
https://nyemetoder.no/metoder/doravirin
https://nyemetoder.no/metoder/doravirin-lamivudin-og-tenofovir-disoproksil
https://nyemetoder.no/metoder/donor-t-celler-ved-hematopoetisk-stamcelletransplantasjon
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- Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk om gjøre en forenklet analyse av dabrafenib 

(Tafinlar) i kombinasjon med trametinib (Mekinist) til kombinasjonsbehandling av malignt 
melanom etter fullstendig reseksjon. (ID2018_010)  
 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for clostridium 
histolyticum (Xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom. (ID2017_111) 
 

- Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab 
(Keytruda) til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne 
som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og hvor tumor uttrykker PD-L1 med 
en kombinert positiv skår (CPS) ≥ 10. (ID2018_001) 
 

- En forenklet vurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ixazomib (Ninlaro) i 
kombinasjon med deksametason og lenalidomid for behandling av refraktær eller residiv 
myelomatose. (ID2018_059)  

 

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

 

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

- 25 forslag/metodevarsler er åpne for innspill (bruk avgrens visning under «Finn metode» for 
å se hvilke). Frist for å sende inn forslag/ varsler til neste møte gikk ut 21. juni (Informasjon 
her) 

- Det er nylig publisert en kronikk fra Folkehelseinstituttet om mini-metodevurdering i 
Tidsskriftet for norsk legeforening. Link til kronikk: Tryggere innføring av nye metoder  

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

 
 
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 
 

https://nyemetoder.no/metoder/dabrafenib-tafinlar-i-kombinasjon-med-trametinib-mekinist
https://nyemetoder.no/metoder/clostridium-histolyticum-xiapex
https://nyemetoder.no/metoder/pembrolizumab-keytruda-indikasjon-vii
https://nyemetoder.no/metoder/ixazombib-ninlaro-ny-vurdering
https://nyemetoder.no/Sider/Møter-i-Bestillerforum-RHF.aspx
https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e7944db9-2990-4a48-8f91-7d2c920a8293?e=false&vo=viewonly&layer=Layer4
https://nyemetoder.no/
https://nyemetoder.no/metoder
https://nyemetoder.no/metoder
https://nyemetoder.no/nyheter/kronikk-om-mini-metodevurdering-i-tidsskriftet
https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e7944db9-2990-4a48-8f91-7d2c920a8293?e=false&vo=viewonly&layer=Layer2
https://nyemetoder.no/om-systemet/tidsfrister-og-motedatoer
mailto:nyemetoder@helse-sorost.no
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