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*Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en legemiddelindikasjon (metode) på et tidlig tidspunkt, og oppdateres ikke 
regelmessig. Det kan tilkomme endringer i regulatorisk status og godkjent indikasjonsordlyd. For informasjon om endringer, se 
Legemiddelsøk.no.  
 

 

 

Metodevarsel for legemiddel 

1. Status og oppsummering 

Ravulizumab (Ultomiris) til behandling av voksne pasienter med neuromyelitis 
optica spektrumforstyrrelse (NMOSD) som er positive for antistoffer mot 
akvaporin-4 
1.1 Oppsummering* 
Metoden omfatter en indikasjonsutvidelse. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge, EU eller i USA, men er under vurdering hos Det 
europeiske legemiddelkontoret (EMA) og US Food and Drug Administration (FDA) (1).  

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 
ATC-kode: L04AA43 
 
Virkestoffnavn: ravulizumab 
 
Handelsnavn: Ultomiris  
 
Legemiddelform: 
Konsentrat til infusjon 
 
MT-søker/innehaver: 
Alexion Europe SAS (2) 

☒ Legemiddel 

☐ Annet:  

☒ Spesialisthelsetjenesten 

☐ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

Immunologi 

1.4 Tag (merknad) 
☐ Vaksine 

☐ Avansert terapi (gen-/celleterapi) 

☐ Medisinsk stråling 

☐ Krever diagnostisk metode eller 

medisinsk utstyr 
☐ Annet: 

1.7 Bestillingsanbefaling  1.8 Relevante vurderingselementer for en metodevurdering 
Metodevurderinger 

☐ Fullstendig metodevurdering  

☒ Hurtig metodevurdering (CUA) 

☐ Forenklet vurdering 

☐ Avvente bestilling 

☐ Ingen metodevurdering 

☐ Kan være egnet for FINOSE 

Kommentar: 
 

☒ Klinisk effekt relativ til komparator 

☒ Sikkerhet relativ til komparator 

☒ Kostnader / Ressursbruk 

☒ Kostnadseffektivitet 

☐ Juridiske konsekvenser 

☐ Etiske vurderinger 

☐ Organisatoriske konsekvenser  

☐ Annet 

Kommentar: 

Statens legemiddelverk er ansvarlig for å utarbeide metodevarsler. Metodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder for norsk helsetjeneste blir identifisert og prioritert for 
metodevurdering. Et metodevarsel er ingen vurdering av metoden. Alle metodevarsler publiseres av Folkehelseinstituttet i MedNytt, som er Folkehelseinstituttets 
publiseringsplattform for metodevarsler. Metodevarsler som skal vurderes på nasjonalt nivå i Bestillerforum RHF til spesialisthelsetjenesten publiseres i tillegg på nyemetoder.no. 
For mer informasjon om identifikasjon av metoder, produksjon av metodevarsler og hvordan disse brukes, se Legemiddelverkets nettsider. 

  

https://www.legemiddelsok.no/
https://nyemetoder.no/
https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevarsling
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2. Beskrivelse av metoden 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag 
Neuromyelitis optica spektrumforstyrrelse (NMOSD), også kjent som neuromyelitis optica (NMO) eller Devics syndrom, er en sjelden 
autoimmun inflammatorisk demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet, som i hovedsak manifesterer seg ved optisk nervebetennelse 
(optikusnevritt) og/eller betennelse i ryggmargen (transvers myelitt). De fleste pasientene har autoantistoffer mot akvaporin-4 (AQP4), et 
vannkanalprotein i blod-hjernebarrieren (3).  
 
Sykdommen starter vanligvis i voksen alder (gjennomsnittlig debutalder 39 år) og forekommer ti ganger hyppigere blant kvinner enn menn 
(3). Vanlige symptomer ved optikusnevritt er synstap og smerter ved øyebevegelser. Pasienter med myelitt kan oppleve svakhet og paralyse 
i armer og bein og tap av blærekontroll (4). De fleste pasientene opplever gjentatte anfall som medfører økende nevrologisk skade og 
funksjonssvikt (3).  
 
På verdensbasis anslås det at ca. 1 person per 100 000 innbyggere har denne lidelsen. I en dansk studie ble det funnet en høyere prevalens 
på 4,4/100 000 (3). Det anslås at rundt 50 personer i Norge kan være aktuelle for metoden (5). 

Dagens behandling 
Det foreligger ikke nasjonale faglige behandlingsretningslinjer for NMOSD. Høydose kortikosteroider er førstevalget ved attakkbehandling, og 
eventuelt plasmaferese ved manglende effekt (4). For å forhindre/utsette nye attakker med varig utfall gis forebyggende behandling med 
immunmodulerende medisiner slik som azatioprin, mykofenolat og evt. rituksimab. Hvis pasienten har vært anfallsfri i flere år og ikke lenger 
har påvisbare akvaporin-4-antistoffer, kan man forsøksvis gradvis seponere den immunsuppressive behandlingen (3, 4).   

Virkningsmekanisme  Ravulizumab er et monoklonalt antistoff som binder seg til komplementprotein C5. Dette hemmer 
spalting til C5a og C5b og hindrer videre aktivering av det terminale komplementkomplekset C5b-9. 
Ravulizumab bevarer de tidlige komponentene i komplementaktiveringen som er nødvendige for 
opsonisering av mikroorganismer og fjerning av immunkomplekser. Legemidlet gis som i.v. infusjon 
(6). 

Tidligere godkjent indikasjon Behandling av voksne og pediatriske pasienter med en kroppsvekt på 10 kg eller over, med 
paroksystisk nattlig hemoglobinuri (PNH): 

-hos pasienter med hemolyse med kliniske symptomer som indikerer høy sykdomsaktivitet 
-hos pasienter som er klinisk stabile etter å ha vært behandlet med ekulizumab i minst de siste 
6 månedene 

Behandling av pasienter med kroppsvekt på 10 kg eller mer med atypisk hemolytisk uremisk 
syndrom (aHUS) som er behandlingsnaive for komplementhemmer eller har fått ekulizumab i minst 
3 måneder og har vist respons på ekulizumab (6) 

Mulig indikasjon Treatment of adult patients with neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) who are anti-
aquaporin 4 (AQP4) antibody-positive (2) 

Kommentar fra FHI ved 
Companion Diagnostics  

☐ Metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode (ny diagnostisk praksis) 

☐ Metoden vil ikke medføre bruk av ny diagnostisk metode (allerede etablert diagnostisk praksis) 

☐ Det er på nåværende tidspunkt uavklart om metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode 

☒ Det er ikke vurdert om metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode 

 
 
Kommentar fra FHI: 
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3. Dokumentasjonsgrunnlag 

3.1 Relevante og sentrale kliniske studier  
Det foreligger klinisk dokumentasjon i form av minst én åpen, ekstern placebo-kontrollert klinisk studie.  

Populasjon 
(n = antall deltakere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Pasienter over 18 år 
med anti-AQP4+ 
NMOSD 
n = 58 

Ravulizumab Ingen/ 
ekstern placebo 

Tid til første tilbakefall NCT04201262 
ALXN1210-NMO-307 
Fase III 

Estimeres avsluttet i 
juli 2024 

3.2 Metodevurderinger og –varsel, nasjonalt og internasjonalt 

Metodevurdering 
 

- Samme metode er bestilt til vurdering for behandling av voksne med generalisert myasthenia gravis: se 
NyeMetoder ID2022_035. 
 - Andre metoder er vurdert for samme indikasjon: se NyeMetoder ID2019_043 (ekulizumab) og ID2020_013 
(satralizumab), og det er bestilt en metodevurdering av inebilizumab, se ID2021_097. 

Metodevarsel 
 

- Det foreligger minst ett relevant metodevarsel (7). 
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5. Versjonslogg 

5.1 Dato 5.2 Endringer gjort i dokument 
04.11.2022 Laget metodevarsel* 

DD.MM.ÅÅÅÅ Endret dokumentasjonsgrunnlag basert på nytt søk av DD.MM.ÅÅÅÅ 

DD.MM.ÅÅÅÅ Endret status for metoden 

*Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en legemiddelindikasjon (metode) på et tidlig tidspunkt, og oppdateres ikke 
regelmessig. Det kan tilkomme endringer i regulatorisk status og godkjent indikasjonsordlyd. For informasjon om endringer, se 
Legemiddelsøk.no. Velg «endre dine søkeinnstillinger» for å inkludere ikke markedsførte legemidler. 

 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04201262
https://nyemetoder.no/metoder/ravulizumab-ultomiris-indikasjon-iii
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https://nyemetoder.no/metoder/satralizumab-enspryng
https://nyemetoder.no/metoder/inebilizumab
https://www.sps.nhs.uk/medicines/ravulizumab/
https://www.sps.nhs.uk/medicines/ravulizumab/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-chmp-agenda-10-13-october-2022-meeting_en.pdf
https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/oye/tilstander-og-sykdommer/synsnerven/neuromyelitis-optica
https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/oye/tilstander-og-sykdommer/synsnerven/neuromyelitis-optica
https://nyemetoder.no/metoder/satralizumab-enspryng
https://nyemetoder.no/metoder/satralizumab-enspryng
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ultomiris
https://www.io.nihr.ac.uk/techbriefings/ravulizumab-for-treatment-of-neuromyelitis-optica-spectrum-disorder/
https://www.legemiddelsok.no/

