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 Forslag om nasjonal metodevurdering 

 

Viktig informasjon – se på dette først og husk å krysse av! 

 Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Har du 
informasjon du mener ikke kan offentliggjøres, ta kontakt med sekretariatet før innsending.  

Forslagsstiller er klar over at skjemaet vil bli publisert i sin helhet (kryss av):         ☒ 

 Forslagsstiller har fylt ut punkt 18 nedenfor: «Interesser og eventuelle 

 interessekonflikter» (kryss av):             ☒ 

 Dette skjemaet brukes for å sende inn forslag om metodevurdering på nasjonalt nivå i Nye 
metoder. Skjemaet gjelder ikke forslag om forskningsprosjekter. En metodevurdering er en 
type kunnskapsoppsummering, og for at en slik skal kunne utføres, behøves dokumentasjon 
eksempelvis fra gjennomførte kliniske studier. Manglende dokumentasjonsgrunnlag kan 
være en av årsakene til at Bestillerforum RHF ikke gir oppdrag om en metodevurdering.  

 Hvis forslaget gjelder et medisinsk utstyr, er forslagsstiller kjent med dokumentet Veiledende 

kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder (link) (kryss av):   ☐          

Opplysninger om forslagsstiller  
Navn/kontaktperson Geir O. Stokke 

Eventuell organisasjon/arbeidsplass AbbVie AS, Postboks 565, 1327 Lysaker 

Kontaktinformasjon (e-post / telefon) geir.stokke@abbvie.com / 913 44 215 

Dato for innsending av forslag 30.09.2022 

 

Opplysninger om metoden som foreslås 

1. Forslagstillers tittel på forslaget:* 
*Denne kan endres under den videre behandlingen i systemet for Nye metoder: 

 

Ny vurdering av saksnummer ID2020_081 - Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av Aksial 
spondyloartritt (AS) inkludert ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA) og 
radiografisk aksial spondyloartritt (axSpA) hos voksne.  

https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Veiledende%20kriterier%20for%20medisinsk%20utstyr%20i%20Nye%20metoder%20(29.06.17).pdf
https://nyemetoder.no/Documents/Om%20systemet/Veiledende%20kriterier%20for%20medisinsk%20utstyr%20i%20Nye%20metoder%20(29.06.17).pdf
mailto:geir.stokke@abbvie.com
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2. Kort beskrivelse av metoden som foreslås vurdert:  

 

Upadacitinib skal brukes til behandling av AS hos voksne pasienter som har respondert 
utilstrekkelig på konvensjonell behandling. Upadacitinib er en JAK-hemmer og et nytt 
alternativ til behandlingen av pasientgruppen, som vil øke de pasientadministrerte 
behandlingsalternativene for AS. Upadacitinib (Rinvoq) fortrenger dyrere 
behandlingsalternativer i LIS TNF BIO anbudet, og påvirker budsjettet i en positiv retning. 

Upadacitinib er godkjent av EMA for AS, inkludert radiografisk og ikke-radiografisk aksial 
spondyloartritt (se MT- datoer i punkt 16).  

Tidligere godkjente indikasjoner med refusjon: Revmatoid artritt (RA) og psoriasisartritt 
(PsA), begge indikasjonene har samme dosering og samme to års behandlingskostnad som 
AS (1,2,3).  

Tidligere metodevurdering for AS: Upadacitinib har vært gjennom metodevurdering hos 
SLV for radiografisk aksial spondyloartritt, SLV har valgt å ikke be om metodevurdering for 
ikke-radiografisk aksial spondyloartritt fordi det allerede foreligger en positiv vurdering av 
effekt for radiografisk aksial spondyloartritt. Siden begge indikasjonene er slått sammen i 
LIS TNF BIO anbudet, ser man ikke behovet for å gjøre ytterligere metodevurdering for 
denne indikasjonen.  

Tidligere beslutning for AS i Beslutningsforum: Beslutningsforum valgte å ikke innføre 
upadacitinib til AS 30.08.2021: «Det er ikke dokumentert fordeler med Rinvoq som kan tilsi 
at behandlingen kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer. 
Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør da prisen var for høy 
sammenlignet med andre godkjente behandlingsalternativ». Komparator for upadacitinib 
var sekukinumab 150 mg som er pristaket for AS i LIS TNF BIO anbudet (4).  

Administrasjonsform og virkningsmekanisme: Upadacitinib er et pasientadministrert 
legemiddel i tablettform og administreres oralt. Upadacitinib er en selektiv og reversibel 
hemmer av Januskinase 1 (JAK1). JAK er intracellulære enzymer som overfører cytokin- 
eller vekstfaktorsignaler involvert i et bredt område av cellulære prosesser inkludert 
inflammatoriske responser. JAK-enzymene deles i fire grupper, 1-4 og det er primært JAK1-
enzymer som er viktige i inflammasjonsprosessen. Upadacitinib er vist å gi en doseavhengig 
hemming av Interleukin-6 og Interleukin-7 via hemming av JAK1 (3). 
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3. Gi en kort begrunnelse for hvorfor det er viktig at metodevurderingen som foreslås bør 
gjennomføres:  

 

  

Ny informasjon i form av registerdata viser at upadacitinib har lavere behandlingskostnad 
enn sekukinumab til behandling av AS-pasienter. AbbVie har gjenopptatt forhandlingene 
med Sykehusinnkjøp, og de er enige i at det bør bestilles et nytt prisnotat fra dem.  

Upadacitinib ble ikke godkjent i Beslutningsforum fordi prisen var for høy sammenlignet 
med Sekukinumab 150 mg, komparator for upadacitinib og pristak for AS. Registerdata fra 
Sverige viser at de svenske AS-pasientene som ble behandlet med sekukinumab, trenger 
flertallet av pasientene 300 mg dosering (54%) ifht. de som bare trenger 150 mg dosering 
(46%) (9). Vi forventer at registerdata i Norge vil vise samme trend. Vi vil sende inn dataene 
fra Norge via innspillsskjema for Nye metoder, så snart vi har det klart (forventet i starten 
av Q4 2022). Sekukinumab 300 mg har isolert sett en to års behandlingskostnad som er 
høyere enn upadacitinib, ifølge rangeringen behandlingene har i LIS TNF BIO anbudet med 
samme dosering for PsA. 

SmPC dosering brukes som grunnlag for å beregne to års behandlingskostnader i LIS TNF 
BIO anbudet, at flere pasienter bruker høyere doser av sekukinumab enn det som er anført 
i SmPC for AS vil endre grunnlaget for kostnadsberegningene og pristaket for AS. 
Konsekvensen er at ny behandling med lavere behandlingskostnad ikke blir tilgjengeliggjort 
for AS-pasienter som allerede har få behandlingsalternativer og store udekkede behov 
(6,7).  

Forrige behandling som ble inkludert for AS i LIS TNF BIO anbudet var i 2016 (Sekukinumab 
150 mg). Foreløpig er det kun TNF-hemmere og IL-17-hemmeren som inkludert i anbudet 
for AS. Upadacitinib er et nytt behandlingsalternativ med ny virkningsmekanisme (JAK1-
hemmer) som er særlig viktig for pasienter som ikke kommer i mål med tilgjengelige 
behandlingsalternativer. 
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4. Foreslå hva som bør være hovedproblemstilling(er) for metodevurderingen, samt eventuelle 
underproblemstillinger. For deg som er kjent med «PICO (Patient, Intervention, Comparator, 
Outcome) -begrepet», inkluder gjerne tentativt forslag til PICO.* 
 

 
*PICO er et verktøy for å formulere presise problemstillinger i metodevurderingsarbeid. PICO er en forkortelse for 
Population/Problem – Intervention – Comparison – Outcome. PICO brukes til å presisere hvilken populasjon/problem som skal 
studeres, hvilke(t) tiltak (metode/behandling) som skal vurderes, hvilket tiltak det er naturlig å sammenligne med, og hvilke 
utfall/endepunkter det er relevant å måle/vurdere. PICO er viktig for planlegging og gjennomføring av en metodevurdering. 
 
 

5. Kort beskrivelse av dagens tilbud (Hvilken metode brukes nå?  Status for metoden (gir kurativ 
behandling, forlenget levetid etc.) Vil metoden som foreslås vurdert erstatte eller komme i tillegg 
til dagens tilbud?) 

 

6. Forslaget gjelder: Ja Nei 

En metode som er aktuell for spesialisthelsetjenesten  ☒ ☐ 

En ny og innovativ metode ☒ ☐ 

Et nytt bruksområde, eller en ny indikasjon for en etablert metode ☒ ☐ 

En sammenligning mellom flere metoder ☒ ☐ 

Er metoden tatt i bruk?   ☒ ☐ 

                Hvis ja – metode er tatt i bruk i klinisk praksis ☒ ☐ 

                Hvis ja – metode er tatt i bruk innen forskning/utprøving ☐ ☐ 

Revurdering/utfasing av en metode som er tatt i bruk i klinisk praksis ☐ ☐ 

Ny dokumentasjon antyder at upadacitinib ikke er et mer kostbart alternativ i klinisk praksis 
sammenlignet med sekukinumab, og en innføring av upadacitinib i AS vil kunne bidra til 
besparelser for helseforetakene.  

PICO, se tidligere metodevurdering for upadacitib til AS (4). 

 

Behandling av AS i norsk klinisk praksis:  

NSAIDs og lukokortikoider utgjør basisbehandlingen i den symptommodifiserende 
lindringen. 

Biologiske sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (bDMARDs), TNF-hemmere og 
interleukinhemmere, anbefales dersom to ulike NSAIDs ikke gir ønsket effekt. Biologiske (b) 
og målrettede syntetiske (ts) DMARDs vurderes ut ifra effekt og bivirkningsprofil som 
medisinsk likeverdige. Det foreligger et LIS-anbud (TNF BIO) på biologiske DMARDS til 
behandling av AS, og upadacitinib vil kunne inngå i dette anbudet. 

Biologiske legemidler i TNF BIO anbudet 2206a og 2206b for AS i rangert rekkefølge: 

adalimumab, etanrecept, infliximab (infusjon), sekukinumab, certolizumab og golimumab.  
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Eventuelle kommentarer til bruken av metoden: 

 

7. Hva omfatter metoden som foreslås (flere kryss mulig)? 

Legemiddel   ☒ 

Medisinsk utstyr som er CE-merket*  ☐ 

*Angi klassifisering og bruksområde:  

 
 

Medisinsk utstyr som ikke er CE-merket  ☐ 

Prosedyre   ☐ 

Screening   ☐ 

Høyspesialiserte tjenester/nasjonale tilbud   ☐ 

Organisatorisk oppsett av helsetjenesten   ☐ 

Annet (beskriv)   ☐ 

 

8. Finansieringsansvar Ja Nei 
 

Har spesialisthelsetjenesten et finansieringsansvar for metoden i dag? ☒ ☐ 

Vil spesialisthelsetjenesten kunne få finansieringsansvar for metoden? ☒ ☐  
 
Eventuelle kommentarer: 

 
 

9. Er metoden omtalt i nasjonale faglige retningslinjer eller handlingsprogrammer utarbeidet av 
Helsedirektoratet? Ja Nei 

 ☐  ☒ 
Angi eventuelt hvilke og kommenter eventuelt behov for endringer: 

Upadacitinib for AS vil primært forskrives av revmatologer. Rinvoq er tatt i bruk i klinisk 
praksis for tidligere godkjente indikasjoner som Revmatoid artritt (RA) og Psoriasisartritt 
(PsA).  

 

 

 

Upadacitinib (Rinvoq) fortrenger dyrere behandlingsalternativer i LIS TNF BIO anbudet, og 
påvirker budsjettet i en positiv retning.  
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10. Involverer metoden bruk av stråling (ioniserende/ikke-ioniserende)?  Ja Nei 

 ☐ ☒ 
Angi eventuelt type strålekilde, utstyr og stråleeksponering: 

 
 

11. Hvilke fagområde(r) gjelder metoden, og hvilke pasienter berøres? (Får metoden evt. også 
konsekvenser for andre grupper (som personell, pårørende?)

 
 

12. Hvilke aspekter er relevante for metodevurderingen? (flere kryss mulig)  

Klinisk effekt ☐ 

Sikkerhet/bivirkninger ☐ 

Kostnader/ressursbruk ☒ 

Kostnadseffektivitet ☐ 

Organisatoriske konsekvenser  ☐ 

Etiske  ☐ 

Juridiske  ☐ 

 
13. Kommenter metoden som forslås vurdert mht. følgende punkter: 

Alvorlighetsgraden på tilstanden metoden er ment for 

 

LIS TNF BIO anbudet og rangeringen brukes som behandlingsveileder og revideres årlig for 
behandlinger uten biosimilar/generisk konkurranse. 

Nasjonale faglige retningslinjer (Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF-α hemmere 
og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi 
og dermatologi) ble sist revidert i 2010. 

 

Revmatologi. Upadacitinib antas å kunne erstatte andre biologiske legemidler inkludert i LIS 
TNF BIO anbudet for AS. 

Aksial spondyloartritt (AS) 

Ikke-radiografisk aksial spondyloartritt: Behandling av aktiv ikke-radiografisk aksial 
spondyloartritt hos voksne med objektive tegn på inflammasjon, indikert av forhøyet CRP 
og/eller MR, som har hatt utilstrekkelig respons på NSAID.  

Radiografisk aksial spondyloartritt: Behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos 
voksne som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling. 



  v. 6.0 - 21.02.2020 
 

Side 7 av 8 
 

Forventet effekt 

 

Sikkerhet og bivirkninger 

 

Totalt antall pasienter i Norge metoden er aktuell for 

 

Konsekvenser for ressursbruk i helsetjenesten 

 

14. Oppgi referanser til dokumentasjon om metodens effekt og sikkerhet (eks. tidligere 
metodevurderinger). (Inntil 10 sentrale referanser oppgis. Ikke send vedlegg nå.)  

 

15. Oppgi navn på produsenter/leverandører vedrørende metoden (dersom aktuelt/tilgjengelig): 

 
 

16. Status for markedsføringstillatelse (MT) eller CE-merking: Når forventes MT- eller CE-merking? 
Eventuelt opplysning om planlagt tidspunkt for markedsføring.  

  

17. Fritekstrubrikk (Supplerende relevant informasjon, inntil 300 ord.) 

 

Redusert sykelighet/forbedret livskvalitet 

Effekten av upadacitinib er veldokumentert i kliniske studier. Pasienter har fått en betydelig 
forbedring i tegn og symptomer på AS, inkludert smerte og entesitt. En høy andel pasienter 
oppnår lav sykdomsaktivitet og remisjon. Pasientene har også fått en forbedring i 
funksjonalitet og mobilitet, noe som har resultert i en forbedret livskvalitet (8). 

Upadacitinib har en akseptabel sikkerhetsprofil og bivirkningsprofilen er på linje med 
eksisterende behandlingsalternativer som er inkludert i LIS TNF BIO anbudet (8). 

Det antas at upadacitinib vil være aktuell for totalt ca. 300 AS-pasienter i Norge. 

Antall pasienter vil i stor grad avhenge av hvor mange pasienter som har prøvd alle 
behandlingene og har mistet effekt av nåværende behandling i LIS TNF BIO anbudet.  

Upadacitinib (Rinvoq) fortrenger dyrere behandlingsalternativer i LIS TNF BIO anbudet, og 
påvirker budsjettet i en positiv retning. 

Tidligere metodevurdering: ID2020_081 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv 
ankyloserende spondylitt (AS) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på 
konvensjonell behandling (4).  

MT-innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co 

MT axSpA: 22-Jan-2021 

MT nr-axSpA: 27-jul-2022 

AbbVie har gjenopptatt forhandlingene med Sykehusinnkjøp, og de er enige i at det 
bør bestilles et nytt prisnotat fra dem. 
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18. Interesser og eventuelle interessekonflikter 
Beskriv forslagstillers relasjoner eller aktiviteter som kan påvirke, påvirkes av eller oppfattes av 
andre å ha betydning for den videre håndteringen av metoden som foreslås metodevurdert. 
(Eksempler: Forslagsstiller har økonomiske interesser i saken. Forslagsstiller har eller har hatt 
oppdrag i forbindelse med, eller andre bindinger knyttet til metoden eller aktører som har 
interesser i metoden.) 

 

 

Referanser:  

1. Upadacitinib (Rinvoq) Revmatoid artritt 31.08.2020.  Beslutning i Beslutningsforum for nye 
metoder. Hentet 16.09.2022 fra: https://nyemetoder.no/metoder/upadacitinib-rinvoq 

2. Upadacitinib (Rinvoq) Psoriasisartritt 21.06.2021.  Beslutning i Beslutningsforum for nye 
metoder. Hentet 16.09.2022 fra: https://nyemetoder.no/metoder/upadacitinib-rinvoq-
indikasjon-ii 

3. Rinvoq, Preparatomtale. Hentet 15.09.2022 fra: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rinvoq-epar-product-
information_no.pdf 

4. Upadacitinib (Rinvoq) Ankyloserende spondylitt 30.08.2021.Beslutning i Beslutningsforum for 
nye metoder. Hentet 16.09.2022 fra: https://nyemetoder.no/metoder/upadacitinib-rinvoq-
indikasjon-iii 

5. Sekukinumab (Cosentyx) Psoriasisartritt og Ankyloserende spondylitt 22.08.2016. Beslutning i 
Beslutningsforum for nye metoder. Hentet 16.09.2022 fra: 
https://nyemetoder.no/metoder/sekukinumab-cosentyx-indikasjon-ii 

6. Winthrop, K.L., et al., Unmet need in rheumatology: reports from the Targeted Therapies 
meeting 2019. Ann Rheum Dis, 2020. 79(1): p. 88-93. 

7. TNF BIO 2206b: 01.02.2022 – 31.01.2023 for legemidler uten biotilsvarende/generisk 
konkurranse. Ankyloserende spondylitt. Hentet 16.09.2022 fra: 
https://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler-legemidler/Documents/TNF%20BIO/TNFBIO-
Helse-Nord-og-S%c3%b8r-%c3%98st.pdf 

8. Van der Heijde, D., et al., Efficacy and safety of upadacitinib in patients with active ankylosing 
spondylitis (SELECT-AXIS 1): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, 
phase 2/3 trial. Lancet, 2019. 394(10214): p. 2108-2117. 

9. Receptregistret och Patientregistret via Socialstyrelsen fra 2018 – 2020. Data kan vises etter 
forespørsel.  

 

 

Forslagsstiller er MT-innehaver av aktuell metode 
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https://nyemetoder.no/metoder/upadacitinib-rinvoq-indikasjon-ii
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