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Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir til behandling av
kronisk hepatitt C
Kategori: Legemiddel
Bruksområde og fagområde: Spesialisthelsetjenesten; Infeksjon
Generisk navn: dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir
Produktnavn: Dasabuvir Sodium, Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir
Produsent: Gilead
Søketermer/synonymer: dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir; ABT-267 + ABT-450 + ritonavir + ABT-333; Hepatitis C; hepatitt C

Status for bruk og godkjenning
Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:

Uklart

Nå

Om 6 mnd Om 1 år Om 2år

Ny formulering av eksisterende legemidler under vurdering av Det europeiske legemiddelbyrået (EMA). Metoden er sendt til
US Food and Drug Administration (FDA) (1).
Forventet finansieringsordning
Sykehus
Blå resept
Egenfinansiering
Usikkert

☒
☐
☐
☒

Beskrivelse av den nye metoden
Metoden er en fast tablettkombinasjon av legemidlene Exviera (dasabuvir) og Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir) til
behandling av kronisk hepatitt C genotype 1. Foreslått dosering for metoden er tre tabletter en gang daglig.
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag
Se Nasjonalt Institutt for Folkehelse, Hepatitt C - veileder for helsepersonell
Dagens tilbud
Se -Nasjonalt Institutt for Folkehelse, Hepatitt C - veileder for helsepersonell
Status for dokumentasjon
Metodevurdering
Metoden har vært vurdert tidligere (blå resept) som løs kombinasjon av legemidlene Exviera og Viekirax
Se engelsk metodevarsel: NewDrugsOnline
Publisert forskning
Ikke undersøkt
Registrerte og pågående studier
Ikke undersøkt
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Hvilke aspekter kan være relevante for en metodevurdering?
Klinisk effekt
Sikkerhet/bivirkninger
Kostnader/ressursbruk
Kostnadseffektivitet
Organisatoriske konsekvenser
Etikk
Juridiske konsekvenser
Annet

☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

Hva slags metodevurdering kan være aktuell?
Hurtig metodevurdering
Fullstendig metodevurdering

☒
☐

Hovedkilder til informasjon
Hovedkilder for metodevarselet er:
Engelsk metodevarsel: NewDrugsOnline, ombitasvir + paritaprevir + ritonavir + dasabuvir
Se under arkfanen mer om oss for mer informasjon om prosess og prosedyre for metodevarsling.
Første varsel
Siste oppdatering
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