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ID2022_032: Abirateron i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativ 
behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft 

 

Bakgrunn 
Det vises til forslag fra kliniker ved OUS datert 24.02.2022 og til forenklet metodevurdering fra 

Legemiddelverket datert 07.11.2022. 

Legemiddelverket presenterer resultater fra en metaanalyse basert på to randomiserte kliniske 

studier. I delstudie I (abirateronstudien) ble pasienter med høyrisiko ikke-metastatisk prostatakreft 

randomisert til behandling med ADT i kombinasjon med abirateron og prednisolon versus ADT alene 

(med ev. tillegg av lokal strålebehandling der dette var indisert). 

Zytiga har følgende godkjente indikasjoner: 

ZYTIGA er indisert sammen med prednison eller prednisolon til: 

- behandling av nydiagnostisert, høyrisiko, metastaserende, hormonfølsom prostatakreft 

(mHSPC) hos voksne menn, i kombinasjon med androgensuppressiv behandling (ADT) (se pkt. 

5.1). 

- behandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne menn 

med ingen eller lette symptomer etter manglende effekt av androgensuppressiv behandling, 

hvor kjemoterapi fortsatt ikke er klinisk indisert (se pkt. 5.1). 

- behandling av mCRPC hos voksne menn med sykdomsprogresjon under eller etter et 

docetaksel-basert kjemoterapiregime. 

Zytiga (abirateron) har altså ikke indikasjon for behandling av pasienter med høyrisiko ikke-

metastatisk prostatakreft, som er den aktuelle metoden som vurderes. Generisk abirateron er 

tilgjengelig for forskrivning fra 01.12.2022, og det er ikke forventet at MT-innehaver av 

originalpreparatet vil søke om utvidet indikasjon. 
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For den aktuelle pasientgruppen er dagens standardbehandling androgendeprivasjonsterapi (ADT) 

og stråling. Behandling av abirateron i opptil 2 år vil komme i tillegg. Forslagsstiller antar at metoden 

kan være aktuell for 300 pasienter i året i Norge. 

Pristilbud  
I åpen anbudskonkurranse LIS 2207c om levering av abirateron, apalutamid, darolutamid og 

enzalutamid, er det mottatt flere tilbud på abirateron 500 mg tabletter. Prisene vil gjelde fra 

avtalestart 01.12.2022.Tilbudet med den laveste prisen presenteres under: 

Anbud  Pakning Maks-AUP LIS-AUP inkl.mva. 

LIS2207c Abirateron tablett 500 mg, 56 stk 33 686, 80 NOK 

 

Dette tilsvarer en årskostnad på med tilbudt LIS-AUP og 439 132 NOK med maks AUP. 

Årskostnaden er beregnet med dosering 1000 mg daglig i henhold til SPC. Månedskostnaden for 

abirateron er LIS-AUP.   

Kostnadseffektivitet 
Det er ikke beregnet kostnadseffektivitet i denne saken. 

Budsjettkonsekvenser 
Dersom 300 pasienter behandles med abirateron i opptil 2 år, medfører det årlige utgifter på 

legemiddelbudsjettet på opptil med tilbudspriser. 

Betydning for fremtidig anskaffelse 
Dersom abirateron blir besluttet innført til aktuell pasientpopulasjon på møte i Beslutningsforum 12. 

12.2022 kan legemiddelet forskrives fra beslutningstidspunktet.  

Informasjon om refusjon av abirateron til aktuell indikasjon i andre land 
Det er ikke tilgjengelig informasjon om hvorvidt abirateron er innført for det aktuelle bruksområdet i 

Sverige, Danmark, Skottland eller England. 

Oppsummering 
Legemiddelverket har oppsummert effekt og sikkerhetsdata for abirateron i kombinasjon med 

stråle- og hormonbehandling til kurativ behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft. Det 

foreligger ikke dokumentasjon for dette bruksområdet i godkjent preparatomtale for abirateron eller 

noen vurderingsrapport fra EMA, siden det ikke er søkt om MT for dette bruksområdet. Dersom 

abirateron blir besluttet innført til aktuell pasientpopulasjon på møte i Beslutningsforum 12. 12.2022 

kan legemiddelet forskrives ved beslutningstidspunktet. 

 

Asbjørn Mack      Christina Kvalheim 

Fagsjef       Fagrådgiver 

 
 

 



 

 

Sykehusinnkjøp HF – www.sykehusinnkjop.no  

Mal prisnotat, august 2022  

Prosess 

Sykehusinnkjøp mottatt underlag til 
forhandlingene fra Legemiddelverket 

07.11.2022  

Henvendelse til leverandør om 
prisopplysninger 

n.a.  

Fullstendige prisopplysninger fra 
leverandør mottatt hos Sykehusinnkjøp HF 

n.a.  

Prisnotat ferdigstilt av Sykehusinnkjøp HF 08.11.2022  

Saksbehandlingstid hos Sykehusinnkjøp HF 2 dager 
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