LIS 1807I ANBEFALINGER

Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Vår ref; 2017/768
Vår dato: 02.02.2018

LIS-avtale 1807i av helseforetaksfinansierte onkologi- preparater med indikasjon
myelomatose 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.

Behandling av myelomatose
Doseringen varierer med hensyn på indikasjon og behandling i kombinasjon med andre
legemidler. Dette gir et intervall for behandlingskostnad.

Rangering

Anbefalt behandling

Månedskostnad i
LIS AUP

Admin.form

Ikke rangert karfilzomib (Kyprolis)*

Infusjon

Ikke rangert daratumumab (Darzalex)**

Infusjon

Ikke rangert bortezomib (Velcade)

Injeksjon

Ikke rangert lenalidomid (Revlimid)***

Kapsler

Ikke rangert pomalidomid (Imnovid)***

Kapsler

Ikke rangert panobinostat (Farydak)***

Kapsler

Er innført av Beslutningsforum for følgende indikasjoner:
*kombinasjon med deksametason til behandling av myelomatose, etter førstelinjebehandling.
**Daratumumab (Darzalex®) kan innføres til behandling av tilbakevendende eller refraktær myelomatose i
kombinasjon med bortezomib og deksametason til voksne pasienter som har fått minst én tidligere behandling,
og til tredjelinjebehandling eller senere behandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose.
***Er under vurdering i NyeMetoder

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. Dosering for overflate og vekt er gjort med henholdsvis 1,73
m2 og 75 kg.
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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