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Endring
Fjernet «og endring» fra innledningens andre avsnitt
Oppdatert pris for nivolumab (Opdivo) etter ny dosering
(240 mg hver 2. uke og 480 mg hver 4.uke) og med ny
pakning (10 mg/ml 24 ml hetteglass)

LIS-avtale 1807h for onkologipreparater mot nyrekreft i perioden 01.02.2018 – 31.01.2019
– med opsjon til forlengelse til 30.04.2019.
De administrerende direktørene i helseregionene har vedtatt å benytte LIS spesialistgruppes
anbefalinger som instruks i egne helseforetak. Instruksen betyr at rimeligste alternativ skal
velges blant de ulike behandlingsalternativene. Helseforetakenes lojalitet til anbefalingene
er en viktig faktor i arbeidet for å oppnå lavere legemiddelpriser som igjen vil gi mulighet til å
behandle flere pasienter. Der spesialistgruppen har foretatt en rangering skal førstevalg
benyttes i oppstart av behandling. Dersom rimeligste alternativ ikke kan brukes av
medisinske årsaker, skal det begrunnes i pasientens journal.

1.linjebehandling ved metastatisk/avansert
nyrekreft (mRCC)
Rangering

Anbefalt behandling

Månedskostnad i LIS AUP Admin.form

Førstevalg

Sunitinib (Sutent)

kr

Tablett

Andrevalg

Pazopanib (Votrient)

kr

Tablett

2. eller senere linje behandling etter VEGFrettet behandling ved mRCC
Rangering

Anbefalt behandling

Førstevalg

Cabozantinib (Cabometyx)*

kr

Tablett

Andrevalg

Nivolumab (Opdivo)**

krx

Infusjon

Nivolumab (Opdivo)**

krxx

Infusjon

Andrevalg

Månedskostnad i LIS AUP Admin.form

Er innført av Beslutningsforum for følgende relevante indikasjoner:
* Behandling av avansert nyrecellekarsinom etter førstelinjebehandling.
** Andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.
x

480 mg administrert hver 4.uke inkludert reisekostnad og infusjonskostnad (hhv 1326,- t/r og 1200,- pr infusjon)
240 mg administrert hver 2.uke inkludert reisekostnad og infusjonskostnad (hhv 1326,- t/r og 1200,- pr infusjon)

xx

Tuberøs sklerosekompleks
Rangering

Anbefalt behandling

Ikke rangert Everolimus (Votubia)
x

Månedskostnad i LIS AUP Admin.form
kr x

Tablett

Kostnad basert på dosering 10mg for nyreangiomyolipom assosiert med tuberøs sklerosekompleks

Andre legemidler det er mottatt tilbud på
Det er også mottatt tilbud på følgende Legemidler. Disse har ikke blitt sammenlignet med
andre i direkte konkurranse, og det er derfor ingen rangering blant disse.

Rangering

Anbefalt behandling

Månedskostnad i LIS AUP Admin.form

Ikke rangert Sorafenib (Nexavar)

kr

Tablett

Ikke rangert Everolimus (Afinitor)

kr

Tablett

OM BEREGNINGENE
Beregningene er gjort med bakgrunn i anbefalt standarddose og pakningsvalg tilknyttet
denne, dersom ikke annet er oppgitt. Kostnadsforskjeller relatert til tidsbruk ved
administrasjon er ikke inkludert.
OM OPPLÆRING OG KONFIDENSIALITET
Leverandøren skal etter anmodning fra helseforetaket gi nødvendig opplæring på
sykehusene relatert til avtalelegemidlene. For nye legemidler skal denne opplæringen finne
sted innen rimelig tid etter innføring av nytt legemiddel. Nødvendig møtevirksomhet skal
skje i henhold til retningslinjene for helseforetakene. Enhetsprisen, eller informasjon som
medfører at man kan regne seg frem til denne, her legemiddelkostnad i LIS rabattert AUP, er
unntatt offentlighet etter forvaltningsloven (fvl) § 13 nr. 2. Innsynsbegjæringer behandles i
samråd med Sykehusinnkjøp, LIS.
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