
 
 

 

Norsk Bryst Cancer Gruppe – NBCG 
Leder: Bjørn Naume, Onkologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, bna@ous-hf.no 
Nestleder/sekretær: Turid Aas, Bryst og endokrinkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, turid.aas@helse-bergen.no 

Til Beslutningsforum for nye metoder 

 
 
           Oslo, 23.09.16 
 
 
Anmodning og innspill fra NBCG vedrørende vurdering av bruk av nye medikamenter i 
helsetjenesten  
 
 
Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) har siden 1988 tatt og hatt ansvar for å lage retningslinjer for 
diagnostikk, utredning, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft i Norge. Dette arbeidet har 
ført til jevnlige oppdateringer av retningslinjene, og de siste 10 år har dette vanligvis skjedd 1-2 ganger i 
året. Grunnlaget for endringene har vært en grundig granskning av resultater fra kliniske studier, slik at 
anbefalingene har vært tuftet på god dokumentasjon og også i overensstemmelse med internasjonale 
anbefalinger. I de siste årene har disse anbefalinger blitt presentert i det offisielle nasjonale 
handlingsprogram for brystkreft.  
 
Det har skjedd og skjer store fremskritt i brystkreftbehandlingen, noe som har gjort at en betydelig andel 
av pasientene som tidligere dessverre fikk tilbakefall og døde av sykdommen, nå kureres som følge av 
behandlingsnyvinningene. I tillegg kan et økende antall pasienter med spredning oppleve langvarig 
kontroll på sykdommen. Denne trenden ser heldigvis ut til å fortsette. Da resultatene fra kliniske studier 
med bruk av trastuzumab i tillegg til cellegift etter operasjon for HER2 positive pasienter (som tidligere 
hadde en dårlig prognose) ble klare i 2005, førte dette for eksempel til rask innlemmelse av trastuzumab i 
anbefalingene. Dette har helbredet mange i de påfølgende år. Likevel tok brystkreft 663 liv i 2014 og det 
er mange som fremdeles ikke blir hjulpet med de behandlingsmuligheter som foreligger.    
Svært gledelig er det kommet flere nye behandlingsmuligheter både for HER2 positiv og HER2 negativ 
brystkreft i de senere år. Dette inkluderer medikamenter som for eksempel pertuzumab, T-DM1, 
everolimus, eribulin og palbociclib.  
 
Etter hvert som nye medikamenter får godkjennelse av European Medicines Agency (EMA), blir de søkt 
inn til Beslutningsforum for nye metoder. I denne prosessen må både pasientene og vi i NBCG vente på 
en avklaring. Vår erfaring er at denne prosessen tar meget lang tid i Norge. Dette gjør at medikamenter 
som er under vurdering, på et langt tidligere tidspunkt er tilgjengelig til bruk i brystkreftbehandlingen i for 
eksempel våre naboland. Dette er beklagelig. NBCG ønsker å anmerke dette og ber om at prosessen for 
å vurdere nye kreftmedikamenter blir gjennomgått med tanke på en kortere og mer synlig 
beslutningsprosess. Samtidig er det et klart ønske at Beslutningsforum for nye metoder også inviterer 
representant(er) for NBCG med i møter relatert til vurdering av ny behandling ved brystkreft. På den 
måten vil potensielt viktige innspill fra norske brystkreftspesialister også bli en del av 
vurderingsgrunnlaget til beslutningsforumet.  
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