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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 Pål Suseg 

Bjørn Oddvar Strøm 

Eventuell organisasjon/arbeidsplass Janssen Cilag AS 

Kontaktinformasjon (e-post / telefon) psuseg@its.jnj.com 

bstrm@its.jnj.com 

Dato for innsending av forslag 5. desember 2022 

 

Opplysninger om metoden som foreslås 

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

 

2. Kort beskrivelse av metoden som foreslås vurdert:  

 

Esketamin nesespray (Spravato) ved behandlingsresistent depresjon – revurdering med nye 
data 

Spravato er en nesespray til behandling av behandlingsresistent depresjon som ikke har 
respondert på minst 2 forskjellige behandlinger med antidepressiver i den pågående 
moderate til alvorlige depressive episoden. Spravato brukes sammen med et SSRI eller 
SNRI. 

 

Sp 

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:psuseg@its.jnj.com
mailto:bstrm@its.jnj.com
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3. Gi en kort begrunnelse for hvorfor det er viktig at metodevurderingen som foreslås bør 
gjennomføres:  

 

  

Beslutningsforum for nye metoder fattet 18.10.2022 følgende vedtak: 

1. Esketamin (Spravato) innføres ikke til bruk ved behandlingsresistent depresjon. 
2. Det er lav kvalitet på tilgjengelig dokumentasjon, stor usikkerhet knyttet til 

vurderingen av klinisk nytte av behandlingen og prisen på legemiddelet er for høy i 
forhold til dokumentert nytte. 

3. Leverandøren oppfordres til å levere bedre dokumentasjon. 

Den 23. november 2022 presenterte Janssen de første resultatene fra ESCAPE-TRD-studien 
på DGPPN-kongressen i Berlin. ESCAPE-TRD, er en randomisert, kontrollert studie som 
inkluderte 676 pasienter med hvor halvparten fikk Spravato, og halvparten fikk kvetiapin. 
Begge gruppene fikk også antidepressiva. Studien fulgte pasientene i 32 uker.  

Studien fant at 27,1 % av pasientene som fikk Spravato var i remisjon (MADRS ≤ 10) ved uke 
8, sammenlignet med 17,6 % av pasientene som fikk kvetiapin. Ved 32 uker var tilsvarende 
tall henholdsvis 55 % og 37 %. Begge forskjellene var statistisk signifikante.  

Janssen mener at denne studien vil redusere flere av usikkerhetene legemiddelverket pekte 
på i sin analyse.  

Legemiddelverket skrev i sin metodevurdering: 
Det er stor usikkerhet knyttet til langtidseffektene av behandling med esketamin, og om 
den kliniske effekten som er vist i studiene er representativ for norsk klinisk praksis. Det er 
også stor usikkerhet knyttet til følgende momenter:  

 Ressursbruk relatert til helsetjenestekostnader  

 Ressursbruk relatert til administrasjon og overvåkning av behandling med 
esketamin 

 Antall pasienter som kan behandles med esketamin samtidig  

 Behandlingslengde med esketamin i klinisk praksis  

 Nyttevekter i den helseøkonomiske modellen  

 Alvorlighetsberegningene  

 Budsjettkonsekvenser 

ESCAPE-studien vil svare på en del av disse usikkerhetene, spesielt knyttet til 
langtidseffekter. Det foreligger også langtidsdata fra de tidligere kliniske studiene. I tillegg 
er Spravato tatt i bruk i en del andre land, og har også vært brukt noe i Norge gjennom 
unntaksordningen. Dette vil redusere usikkerheten  i estimatene for ressursbruk, både når 
det gjelder helsetjenestekostnader og kostnader knyttet til administrasjon og overvåkning 
av behandling med esketamin nesespray. 

Erfaring fra andre land og epidemiologiske studier vil også kunne gi bedre estimater for 
alvorlighet og antall pasienter (budsjettkonsekvenser) 
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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  ☒ ☐ 

Vi mener at hovedproblemstillingen bør være som i tidligere metodevurdering. 
Pasienter: Voksne pasienter med behandlingsresistent klinisk depresjon som ikke har 
respondert på minst 2 forskjellige behandlinger med antidepressiver i den pågående 
moderate til alvorlige depressive episoden. 

Invervensjon: Esketamin nesepray gitt i kombinasjon med SSRI eller SNRI i henhold til 
godkjent preparatomtale 

Komparator: I Legemiddelverkets forrige metodevurdering sto det: «Ifølge nasjonal 
retningslinje forbehandling av depresjon, anbefales det en kombinasjon av flere legemidler, 
samt strukturert psykologisk behandling. ECT er også en aktuell behandlingsform i norsk 
klinisk praksis».  

I retningslinjene er kombinasjon av flere antidepressiva, samt kombinasjon av et 
antidepressivum med kvetiapin eller litium nevnt.  

Det er også sendt inn et forslag for metodevurdering av intravenøs ketamin til denne 
pasientgruppen (ID2022_018). Denne metoden ble ikke vurdert å ha tilstrekkelig 
dokumentasjonsgrunnlag til at det ble gitt oppdrag om metodevurdering. 

I ESCAPE-studien ble esketamin sammen med antidpressive sammenlignet med kvetiapin 
sammen med antidepressiva. Som er en av de vanligste kombinasjonene brukt i klinisk 
praksis 

Utfall: Kostnadseffektivitet. Bedring i MADRS over tid. Sikkerhet.  

Pasienter med behandlingsresistent depresjon som er aktuelle for Spravato vil bli 
behandlet med strukturert psykologisk behanding, kombinasjon av flere legemidler og/eller 
elektrokonvulsiv terapi (ECT). De vil i stor grad bli fulgt opp på ambulant DPS, men noen vil 
også i perioder være lagt inn på psykiatriske klinikker. 

De vanligste kombinasjonene er mellom to antidepressiva eller med ett antidepressivum og 
enten litium eller kvetiapin.  

 

Spravato er en tilleggsbehandling til dagens standardbehandling, og vil erstatte andre 
legemidler som gis i kombinasjon med antidepressiva. Behovet for strukturert psykologisk 
behandling vil i utgangspunktet ikke bli påvirket.  
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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 ☐ ☒ 

 
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: 
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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 

 

Forventet effekt 

 

Sikkerhet og bivirkninger 

 

 

 

Metoden er til bruk innen psykiatrien og vil bli brukt av pasienter med behandlingsresistent 
depresjon som ikke har respondert på minst 2 forskjellige behandlinger med 
antidepressiver i den pågående moderate til alvorlige depressive episoden. 

Statens legemiddelverk beregnet ved tidligere metodevurdering at det absolutte 
prognosetapet (APT) er mellom 6,2 og 12,6 kvalitetsjusterte leveår. Oppdaterte data kan gi 
mer presise estimater for APT.    

I ESCAPE-TRD studien oppnådde 27,1 % remisjon (MADRS ≤ 10) etter 8 uker ved bruk av 
eskatamin, sammenlignet med 17,6 % for kvetiapin. Etter 32 uker var 55 % av pasientene 
som fikk esketamin i remisjon, sammenlignet med 27 % i kvetiapinarmen. 

De vanligste bivirkningene ved bruk av esketamin nesespray er smonolens, dissosiasjon og 
forhøyet blodtrykk. Disse bivirkningene er knyttet til virkemekanismen for esketamin, og 
går i de fleste tilfellene tilbake i løpet av 90 minutter etter adminstrasjon av esketamin 
nesespray. 
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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.) 

 

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 

Legemiddelverket anslo i sin forrige metodevurdering antall pasienter til mellom 920 og 
4700 pasienter. Basert på erfaring fra andre land antar Janssen at pasienttallet vil ligge i 
nedre del av dette intervallet 

Bruk av Spravato krever overvåking etter administrasjon i 60-90 minutter. 

1. Reif A et al. Short- and long-term comparison of esketamine nasal spray versus 
quetiapine extended release in patients with treatment-resistant depression: first 
results from ESCAPE-TRD, a randomised, multicentre phase IIIb clinical trial. Poster 
ved DGPPN i Berlin, presentert 23. November 2022 

2. Reif A et al. Study design of ESCAPE-TRD, an ongoing, long-term, comparative, 
randomised phase IIIb clinical trial of esketamine nasal spray in treatment resistant 
depressionPoster ved DGPPN i Berlin, presentert 23. November 2022 

3. Legemiddelverket, 2020. Hurig metodevurdering av Spravato 
4. EPAR 

Janssen-Cilag AS 

Har MT 

Depresjon medfører et stort tap for samfunnet, både økonomisk og menneskelig. Samtidig 
er det ikke kommet noen nye behandlingsprinsipper til behandling av depresjon de siste 30 
årene, noe som  gjør at det er et stort behov for nye behandlingsprinsipper for depresjon, 
spesielt for pasienter som er vanskelige å behandle. 

 Vi mener at Spravato vil være et nyttig tillegg til dagens standardbehandling. Samtidig 
mener vi at de nye dataene i stor grad vil kunne svare på Beslutningsforums oppfordring 
om å levere bedre data og at usikkerheten i en analyse basert på disse dataene vil være 
betydelig lavere enn i Legemiddelverkets forrige vurdering.  
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oppdrag i forbindelse med, eller andre bindinger knyttet til metoden eller aktører som har 
interesser i metoden.) 

 

Forslagsstiller er ansatt i Janssen-Cilag som er innehaver av markedføringstilatelse for 
Spravato, og markedsfører produktet i Norge. 


