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Nyhetsbrev nr. 9 (november 2016)    
  
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 (14.11.16) 

På møtet i Bestillerforum RHF den 14. november ble følgende beslutninger tatt i forbindelse med 
forslag/metodevarsler av metoder som er sendt inn til vurdering for innføring i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig 
aortastenose og intermediær operativ risiko (link) 

 Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering for kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av 
pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko 

 
Svelgbare mageballonger for behandling av overvekt og fedme (link) 

 Saken utsettes til neste møte 
 
Kateterbasert reparasjon av mitralklaffen ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens) 
(link) 

 Folkehelseinstituttet følger med på publiseringene av de pågående studiene gjennom 
metodevarslingsfunksjonen. Saken tas opp igjen om ett år 

 
Transkutan vagusnervestimulering i behandling av klasehodepine og migrene (link) 

 Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Saken avventes og må 
eventuelt meldes inn på ny senere 

  
MR-veiledet laserablasjon ved intrakranielle svulster og epilepsi (link) 

 Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig 
metodevurdering av MR-veiledet laserablasjon ved intrakraniell svulster 

 
Høydose vitamin D som behandling av autoimmune sykdommer (link) 

 Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering 

 
Kateterbasert mitralklaffimplantasjon ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens) (link) 

 Folkehelseinstituttet følger med på metoden gjennom metodevarslingsfunksjonen. Saken tas 
opp igjen om ett år 

  
Nivolumab (Opdivo) til behandling av malignt melanom i kombinasjon med ipilimumab. Forslag om 
endring av oppdrag til kun å gjelde subgruppe analyse (link) 

 Tidligere oppdrag endres ikke og gjennomføres som planlagt. I tillegg gis et nytt oppdrag til 
Statens legemiddelverk om å gjennomføre en hurtig metodevurdering av Nivolumab 
(Opdivo) til behandling av malignt melanom i kombinasjon med ipilimumab til subgruppe 
med PD-L1 negative pasienter 

 
Referat fra møtet i Bestillerforum RHF den 14. november vil etter hvert publiseres her. 
 
En oversikt over alle beslutninger tatt av Bestillerforum RHF finnes her. 

https://nyemetoder.no/metoder/kateterbasert-implantasjon-av-aortaklaffer-tavitavr
https://nyemetoder.no/metoder/svelgbare-mageballonger
https://nyemetoder.no/metoder/kateterbasert-reparasjon-av-mitralklaffen
https://nyemetoder.no/metoder/transkutan-vagusnervestimulering
https://nyemetoder.no/metoder/mr-veiledet-laserablasjon
https://nyemetoder.no/metoder/hoydose-vitamin-d
https://nyemetoder.no/metoder/kateterbasert-mitralklaffimplantasjon
https://nyemetoder.no/metoder/nivolumab-opdivo-indikasjon-viii
https://nyemetoder.no/Sider/Møter-i-Bestillerforum-RHF.aspx
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Beslutninger%20Bestillerforum%2007102016.pdf
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Beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder (14.11.16) 
På møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 14. november ble følgende beslutning tatt i 
forbindelse med innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 
 
Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonal arterien via en implantert trådløs sensor uten 
batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (link) 

 Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonalarterien via en implantert trådløs sensor uten 
batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (New York Heart 
Association class III) kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten 

 
Pertuzumab (Perjeta®) til neoadjuvant behandling av lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig 
stadium brystkreft (link) 

 Pertuzumab (Perjeta®) innføres ikke til neoadjuvant behandling av lokalavansert, 
inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft. Kunnskapsgrunnlaget dokumenterer ikke noen 
tydelige kliniske effektforskjeller (inkludert progresjonsfri overlevelse) 

 
Nivolumab (Opdivo®) til andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (link) 

 Nivolumab (Opdivo®) innføres ikke til andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom 
 
 
Protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 14. november finnes her. 

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

 
 
 
Aktuelt fra systemet Nye metoder 
 
Oversikt over metoder som er til metodevurdering (link) 
 
Åtte forslag er åpne for innspill (bruk avgrens visning under «Finn metode» for å se hvilke) (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/metoder/implantert-sensor-for-handtering-av-pasienter-med-moderat-til-alvorlig-hjertesvikt
https://nyemetoder.no/metoder/pertuzumab-perjeta-indikasjon-ii
https://nyemetoder.no/metoder/nivolumab-opdivo-indikasjon-iii
https://nyemetoder.no/Sider/Møter-i-Beslutningsforum-for-nye-metoder.aspx
https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%20for%20nye%20metoder.pdf
https://nyemetoder.no/
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Pågående%20oppdrag%2018112016.pdf
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Pågående%20oppdrag%2018112016.pdf
https://nyemetoder.no/metoder
https://nyemetoder.no/om-systemet/viktige-datoer-og-frister
mailto:nyemetoder@helsedir.no
http://www.nyemetoder.no/

