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Hvem sitter i Ekspertpanelet?
8 faste medlemmer: Ekspertene representerer de største tumor gruppene. De er
Ekspertpanelets 8 faste medlemmer:
fremst i sitt fag i Norge, med internasjonal kontakt nett.
Halfdan Sørbye, Overlege og professor, GI onkolog, Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
Bjørn Henning Grønberg, Overlege og professor, Lunge onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital og
20 Eksterne
medlemmer: Eksperter på mindre tumorgrupper.
Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
Pål Dag Line, Overlege og professor, Kirurg, Avd for Transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet
Sekretariatet
er lagt til Haukeland Universitetssykehus og har 2 ansatte
Tormod Guren, Overlege, GI og Fase 1 onkolog, Utprøvningsenheten, Avd for kreftbehandling, Oslo
Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Leder Halfdan Sørbye HUS

Olav Engebråten, Overlege, Brystkreft onkolog, Avd for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Daniel Heinrich, Overlege, Uro- onkolog, Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus
Tone Skeie-Jensen, Overlege, Gyn- onkolog, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Hvem er ordningen for?
 Ekspertpanelets skal gi pasienter med kort forventet levetid råd om ytterligere behandling enten i
studie eller annen medikamentell/kirurgisk behandling.
Etablert behandling
Etablert behandling er behandling som er veldokumentert, fremkommer av nasjonale eller internasjonale
retningslinjer
og representerer
dagens
 Det kan være
hensiktsmessig
for pasient
ogpraksis.
pårørende å få en vurdering av Ekspertpanelet i de

tilfeller det er usikkerhet om etablert eller utprøvende behandling er gitt.

 Ekspertpanelet vil gi råd til pasienter som lider av andre livsforkortende sykdommer.
Utprøvende Behandling/Kliniske studier

 Pasienter med en kronisk sykdom vilsom
ikke falle
under
nyehovedregel
typer kreftbehandling
sominn
testes
ut påordningen
mennesker. .En ønsker å se om
virkningen er som forventet, og om bivirkningene er akseptable.

Hvem er ordningen for?
 Pasienten må være i rimelig god allmenntilstand for at en vurdering fra Ekspertpanelet er
hensiktsmessig. Pasienten bør være oppegående mer enn halve dagen (WHO performance status
0-2).
 I noen tilfeller kan det være fornuftig å henvende seg til Ekspertpanelet vedrørende råd om 1-linje
behandling. Eksempel: Nyrekreft Immunterapi 1 linje

 Ekspertpanelet har en rådgivende rolle og ingen beslutningsmyndighet og gir bare råd i enkeltsaker

Hvem kan sende henvendelsen til Ekspertpanelet ?
Behandlende sykehus lege i samråd med pasienten sender henvendelse til
Ekspertpanelet.
Pasienten kan be om å bli henvist til Ekspertpanelet, det er behandlende
sykehuslege som også da sender henvendelsen.
Svar fra ekspertpanelet inne 14 dager

Hva kan Ekspertpanelet gi råd
om
:
«Off label»
 Behandling som ikke er godkjent/etablert for aktuell indikasjon er
 Vurdere om adekvat etablert behandling er gitt eller om såkalt
det er«off-label»
aktuelt med
ytterligere
behandling.
 Dersom behandlingen er lovende kan helseforetaket velge å gi
etablert behandling i Norge eller utlandet.
behandlingen selv om den ikke er etablert.
 Det er ingen regler eller føringer for når dette skal gis – her vil det bli
variasjoner avhengig av den enkelte avdelingssjef/fag direktør sin
 Gi råd om aktuelle kliniske studier i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden.
beslutning.
Utprøvende behandling må være innenfor godkjente protokoller
med kriterier for deltagelse
 Dyrt

hvor det finnes dokumentert effekt

 Vurdere og eventuelt gi råd om «off-label» behandling med legemidler hvor det finnes
dokumentert effekt.
 Vurdere og eventuelt gi råd om udokumentert behandling som pasienten selv har innhentet
informasjon om og ønsker vurdering av

Når kan ikke Ekspertpanelet gi råd ?
1. Beslutningsforum har sagt nei til å innføre behandlingen for den aktuelle indikasjon.
Unntaksordningen:
Behandlingen er under vurdering av Nye Metoder (Helse foretakene)
2. Behandling for den aktuelle indikasjon er under vurdering i System
for innføring av Nye metoder.
1. Da er det kun lov å gi denne behandling dersom pasienten er svært

 Når behandlingen er under vurdering i System for innføringulik
avhele
Nyepasientgruppen.
metoder kan en søke Unntaksordningen

2. Avgjøres av det lokale helseforetak
3. Eksempel:Immunterapi ved aggressiv sjelden variant av nyrekreft
4. Pasienter har ikke tid å vente (tar ofte 6-8 m), prisforhandlinger med
legemiddel industrien.

Oppfølging av råd fra Ekspertpanelet
Opp til behandlingsansvarlig lege/helseforetaket i samråd med pasienten å avgjøre
om behandlingsrådet skal følges.
Ekspertpanelet vil etter 6-8uker innhentet opplysninger fra behandlende lege om
rådet ble fulgt.
Et råd om behandling fra Ekspertpanelet medfører ikke noen rettighet til å motta
behandling.
Helseforetaket har ansvaret for gjennomføring av rådet og kostnadene, også ved
studier i utlandet.

Hva har vi gjort så langt?

60 saker
 Få kliniske studier
 Ex: Studie Norge
• ECOG 3-4
 Ex: Studie Utlandet:
• Foretaket ville ikke finansiere
utgiften
 Off-label: 5 saker ukjent
• Foretakene reserverer seg for å
ta kostnaden « svak indikasjon»
5-10 prosent effekt i studie
• Foretakene gir på sterk
indikasjon ex: MSI high
coloncancer

Utfordringsbildet nå !
 Studier. Få studier i Norge. Problemer med å få inkludert pasienter i studier utenfor Norden, de har selv stort
nedslagsfelt og studiene er ofte sponset av myndighetene (Storbritannia, Frankrike i to konkrete saker).
 NGS. En begrensende faktor for deltakelse i studier i utlandet er mangel på generell gentesting (NGS: Next -Gen
Sequencing) av tumor, da en stor andel av disse studier inkluderer kun pasienter med en spesifikk gen mutasjon.
 «Off label», Utprøvende behandling uten om studie. Uventet problemstilling, pas kjøper behandling privat og den
virker.

Bent Høie (H) vil ha nye regler for dyr behandling
Saken til kreftsyke Inger Stoltenberg (67), som ble nektet behandling etter å ha
betalt immunterapi privat, bekymrer Bent Høie (H). Nå ber helseministeren
ekspertene om råd.

Hvilket råd bør Høie få?
Pasienter som kjøper seg Immunterapi privat, skal de få videre behandlingen dekket av det
offentlige ved effekt?
Hva med de som ikke har økonomisk frihet! Hvem skal dekke for de?
Hvem skal prioritere?

Faste eksterne fagspesialister
• Lymfom: Unn-Merete Fagerli, St. Olav og Alexander Fosså, Radiumhospitalet
• Hematologi: Øyvind Hjertner, St. Olav, Fredrik Schjesvold, Rikshospitalet, Petter Quist Paulsen, St. Olav og
Tor Henrik Anderson Tvedt, Haukeland universitetssjukehus
• Gynekologi: Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus
• Thoraxkirurgi: Rune Haaverstad, Haukeland universitetssykehus
• Nevrologi: Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus
• Barneonkologi: Maria Winther Gunnes, Haukeland universitetssykehus og Bem Zeller, OUS
• Sarkom: Kjetil Boye, OUS, og Dorota Goplen, Haukeland universitetssykehus
• Nevro onkologi: Petter Brandal, OUS og Øystein Fluge, Haukeland universitetssykehus
• Hode-hals onkologi: Cecilie Amdal, OUS og Marianne Brydøy, Haukeland universitetssykehus
• Pediatri: Terje Rootwelt, OUS, og Dag Moster, Haukeland universitetssykehus
• Melanom: Marta Nyakas, Oslo universitetssykehus, Oddbjørn Straume, Haukeland universitetssjukehus
• Thyreoidea: Elin Hallan Naderi, Oslo universitetssykehus

