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Nyhetsbrev nr. 8 (September 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 (24.09.18) 

På møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 24. september ble følgende beslutninger om 
metoder tatt: 

 

 Benralizumab (Fasenra®) kan kun nyttes til behandling av alvorlig eosinofil astma fram til det 
gjennomføres et anbud. Medikamentet skal forskrives av spesialist i lungesykdommer og 
disse kriteriene skal nyttes: 

a) Minst én måling der antall eosinofile celler i blod er ≥ 400 celler per mikroliter. 

b) Minimum to astmaforverrelser innenfor foregående år som krevde bruk av orale    
kortikosteroider i tre dager eller mer. Alternativt kun en forverrelse, men denne må da være 
med innleggelse i sykehus. 

c) Adekvat vedlikeholds-/grunnbehandling i forhold til de norske behandlingsretningslinjene. 
Pasientene skal behandles etter GINA klassene 4 eller 5 og da fremdeles ikke være 
kontrollerbar. 

d) God etterlevelse og inhalasjonsteknikk i grunnbehandling er en forutsetning. 

I tillegg må det gis følgende føringer for oppfølging: 

e) Evaluering av effekt og eventuelt fortsettelse eller avbrudd i behandlingen skal foretas 
halvårlig. 

Beslutningsforum vil gjøre en ny vurdering for benralizumab (Fasenra®) og tilsvarende 
legemidler når anbud er gjennomført. (ID2018_011) 

 

 Iksekizumab (Taltz®) innføres ikke til behandling av plakkpsoriasis. Legemiddelet kan 
imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet av anbudet skal 
behandles av Beslutningsforum for nye metoder. (ID2015_055) 

 

 Lenalidomid (Revlimid®) i kombinasjon med deksametason (Rd18) innføres kun til 
behandling av den aktuelle myelomatoseindikasjonen dersom pasienten ikke kan få 
standardbehandling med kombinasjonsregimet med bortezomib/melfalan/prednisolon. 
(ID2017_050) 

 

 Darvadstrocel (Alofisel®) innføres ikke til behandling av komplekse perianale fistler hos 
pasienter med Crohns sykdom. (ID2016_068) 

 

 Methoxyflurane (Penthrox®) innføres ikke til 2.- eller 3.-linjebehandling av akutt (moderat til 
alvorlig) smerte. (ID2017_074) 

https://nyemetoder.no/metoder/benralizumab-fasenra
https://nyemetoder.no/metoder/iksekizumab-taltz
https://nyemetoder.no/metoder/lenalidomid-revlimid-indikasjon-iii
https://nyemetoder.no/metoder/-darvadstrocel-alofisel
https://nyemetoder.no/metoder/methoxyflurane-penthrox
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 Biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid (Biktarvy®) entablettformuleringen innføres 
ikke som kombinasjonsbehandling av HIV. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-
anbud. Resultatet av anbudet skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder 
(ID2017_118) 

 

 Dupilumab (Dupixent®) innføres ikke til behandling av alvorlig atopisk dermatitt. 
(ID2017_055) 

 

 Dabrafenib (Tafinlar®) innføres ikke til kombinasjonsbehandling med trametinib (Mekinist) til 
voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som har progrediert etter 
behandling med kjemoterapi. (ID2016_083) 

 

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 (24.09.18) 

På møtet i Bestillerforum RHF den 24. september ble følgende beslutninger tatt i forbindelse med 
behandling av forslag/metodevarsler og innspill:  

 

 Triclosanbelagte suturer for forebygging av postoperativ sårinfeksjon: Bestillerforum RHF 
ber Folkehelseinstituttet om å lage et notat som oppsummerer rapporten fra EUnetHTA samt 
ta med kostnader for metoden. Saken tas opp igjen på et kommende møte i Bestillerforum 
RHF. (ID2018_070) 

 

 MIGS-kirurgi med iStent inject: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved 
Folkehelseinstituttet. (ID2018_072) 

 
 Lusutrombopag til behandling av trombocytopeni: Hurtig metodevurdering gjennomføres 

ved Statens legemiddelverk. (ID2018_076) 

 
 Treosulfan til forbehandling (kondisjonering) før allogen hematopoietisk 

stamcelletransplantasjon: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens 
legemiddelverk. (ID2018_077) 

 
 Deksmedetomidin (Dexmedetomidine EVER Pharma) til sedasjon av ikke-intuberte voksne 

pasienter før og/eller under diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer: Hurtig 
metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk. (ID2018_078) 

 
 Tocilizumab (RoActemra) til behandling av alvorlig eller livstruende 

cytokinfrigjøringssyndrom ved CAR T-celleterapi: Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om 
nasjonal metodevurdering. Metoden går inn i metodevurderingene for metodene 

https://nyemetoder.no/metoder/bictegraviremtricitabintenofovir-alafenamid-biktarvy
https://nyemetoder.no/metoder/dupilumab-dupixent
https://nyemetoder.no/metoder/dabrafenib-tafinlar-indikasjon-iii
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
https://nyemetoder.no/metoder/triclosan-belagte-suturer
https://nyemetoder.no/metoder/migs-kirurgi-med-istent-inject
https://nyemetoder.no/metoder/lusutrombopag
https://nyemetoder.no/metoder/treosulfan
https://nyemetoder.no/metoder/deksmedetomidin-dexmedetomidine-ever-pharma
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Tisagenlecleucel (Kymriah) (ID2017_093; ID2017_116) og Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) 
(ID2017_105). (ID2018_079) 

 
 Rucaparib (Rubraca) til vedlikeholdsbehandling av platinum-sensitiv eggstokkreft: Hurtig 

metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk. (ID2018_080) 

 
 Cannabidiol som tilleggsbehandling av anfall assosiert med Lennox-Gastauts syndrom (LGS) 

eller Dravets syndrom (DS): Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens 
legemiddelverk. (ID2018_081) 

 
 Levometadon (Levopidon) til behandling av opioidavhengighet: Bestillerforum RHF ber 

Helsedirektoratet om innspill på hvilke pasientpopulasjoner metoden er mest aktuell for. 
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk. Oppdraget kan eventuelt 
spisses ytterligere av Statens legemiddelverk etter Helsedirektoratets innspill. (ID2018_085) 

 
 Trientin tetrahydroklorid (Cuprior) til behandling av Wilsons sykdom: Hurtig 

metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk. (ID2018_086) 

 

 Trientin dihydroklorid til behandling av Wilsons sykdom: Hurtig metodevurdering 
gjennomføres ved Statens legemiddelverk. (ID2018_106) 
 

 Molekylærprofilering (Caris Molecular Intelligence) for persontilpasset kreftbehandling: 
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering. (ID2018_087) 

 

 Olaparib (Lynparza) til behandling av HER2-negativ metastatisk brystkreft hos pasienter 
med mutasjon i BRCA 1/2, som er tidligere behandlet med kjemoterapi. Oppfølging av sak 
81-18 fra Bestillerforum RHF 11.06.2018: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens 
legemiddelverk. (ID2018_044) 

 
 Blodprøvebaserte tester ved preeklampsi. Oppfølging av sak 100-18 fra Bestillerforum RHF 

27. august 2018: Bestillerforum RHF ber Helsedirektoratet kontakte medlemmene i 
fagnettverket for svangerskapsomsorg for å innhente deres vurderinger om 
blodprøvebaserte tester for preeklampsi. Saken tas opp igjen på neste møte i Bestillerforum 
RHF. (ID2018_049) 

 
 Nasjonal aortascreening av 65-årige menn i Norge. Oppfølging av sak 75-18 fra 

Bestillerforum RHF 11. juni 2018: Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved 
Folkehelseinstituttet for nasjonal aortascreening av 65-årige menn i Norge. Helseøkonomiske 
vurderinger vil utgjøre en viktig del av metodevurderingen. (ID2018_030) 

 

Referat / protokoll 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/tocilizumab-roactemra-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/rucaparib-rubraca-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/cannabidiol
https://nyemetoder.no/metoder/levometadon-levopidon
https://nyemetoder.no/metoder/trientin-tetrahydroklorid-cuprior
https://nyemetoder.no/metoder/trientin-dihydroklorid
https://nyemetoder.no/metoder/molekylerprofilering-caris-molecular-intelligence
https://nyemetoder.no/metoder/olaparib-lynparza-indikasjon-iii
https://nyemetoder.no/metoder/blodprovebasert-test-ved-preeklampsi
https://nyemetoder.no/metoder/nasjonal-aortascreening-
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
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Aktuelt fra systemet Nye metoder 
 

 20 forslag/metodevarsler er åpne for innspill (bruk avgrens visning under «Finn metode» for 
å se hvilke). (Informasjon her)  

 Frist for å sende inn forslag til neste møte i Bestillerforum den 22.oktober gikk ut 14. 
september. Neste frist for innsending av forslag er 12. oktober. Forslag som ikke omfatter 
legemidler vil være åpne for innspill over to møter i Bestillerforum RHF.                                                                                                                                                               
(Viktige datoer og frister) 

 Sekretariatet publiserer nå også sakspapirene etter at møtene i Bestillerforum er avholdt. 
(Informasjon her) 

 Oversikt over metoder som er til metodevurdering finner du her. 
 Norge og Danmark inngår intensjonsavtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser. Les 

mer her.  
 Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behov. Les mer her. 
 Leverandører etterspørres – MIGS-kirurgi. Les mer 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/
https://nyemetoder.no/metoder
https://nyemetoder.no/om-systemet/tidsfrister-og-motedatoer
https://nyemetoder.no/moter-i-bestillerforum-rhf
https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e7944db9-2990-4a48-8f91-7d2c920a8293?e=false&vo=viewonly&layer=Layer2
https://nyemetoder.no/nyheter/norge-og-danmark-inngar-avtale-om-felles-forhandlinger-om-legemiddelpriser
https://nyemetoder.no/nyheter/enhetspriser-for-helsepersonell-med-tjenstlig-behov
https://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-migs-kirurgi-
mailto:nyemetoder@helse-sorost.no
mailto:postmottak@helse-sorost.no
http://www.helse-sorost.no/

