
 

 

 Notat  
Til: 

  

Fra:  Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) 

Dato: 4.september 2020 

Unntatt offentligheten, ihht. forvaltningsloven § 13, 1. ledd  
 

ID2019_120 Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av ikke-radiografisk aksial 
spondyloartritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på ikke-steroide 
antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) 

 

Bakgrunn  

LIS spesialistgruppe for TNF BIO er godt kjent med bruk av sekukinumab innenfor andre indikasjoner. 
De anser sekukinumab som faglig likeverdig som adalimumab, etanercept, certolizumab og 
golimumab. Sekukinumab vil kunne gå inn i kommende 2006b-anbudet slik som de andre godkjente 
TNF-hemmerene i behandling ikke-radiografisk aksial spondyloartritt hos voksne. 

 

Kostnadseffektivitet  

Legemiddelverket har ikke vurdert om behandling med sekukinumab er kostnadseffektiv. Den 
innsendte dokumentasjonen er ikke vurdert til å ha eventuelle fordeler ved behandling med 
sekukinumab, for eksempel bedre effekt eller lavere doseringshyppighet enn annen anbefalt 
biologisk behandling, kan rettferdiggjøre at sekukinumab kan ha en høyere pris enn andre godkjente 
biologiske behandlingsalternativer til bruk ved ikke-radiografisk aksial spondyloartritt hos voksne. 

 

LIS TNF BIO anbudet  

Med bakgrunn i metoderapport fra Legemiddelverket, samt tilbakemelding fra LIS spesialistgruppe, 
mener Sykehusinnkjøp at sekukinumab i behandling av ikke-radiografisk aksial spondyloartritt er et 
faglig likeverdig alternativ til andre preparater som inngår i LIS TNF BIO anbudet.   

Sykehusinnkjøp har etter forhandlinger med Novartis mottatt pristilbud 07.08.2020 for sekukinumab. 
 I tabellen under er 

behandlingskostnader ved bruk av sekukinumab sammenlignet med øvrige biologiske legemidler 
basert på innkommende tilbud i LIS 2006b TNF BIO. Ved positiv beslutning beslutningsforum vil 
sekukinumab kunne gå inn i kommende 2006b-anbudet fra 1.2 2021.   

 

Behandlingskostnader kan være forskjellige første behandlingsår (oppstart) og senere behandlingsår 
(vedlikeholdsbehandling) på grunn av annen dosering ved oppstart. I anbudet vises kostnad for første 
behandlingsår, andre behandlingsår og rangering baserer seg på behandlingskostnad for de første to 
behandlingsår samlet. Kostnadene er oppgitt i LIS-AUP.  

 

Helse Nord RHF Fagdirektør Geir Tollåli 

Helse Vest RHF Fagdirektør Baard-Christian Schem 

Helse Sør-Øst RHF Fagdirektør Jan Christian Frich 

Helse Midt-Norge RHF Fagdirektør Henrik Sandbu 

Kopi: Fagdirektørsekretariatet v/ Hanne Husom Haukland, Helse Nord RHF 



 

Legemiddelkostnad for aksial spondyloartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende 
spondylitt (uten radiografisk sakroileitt) basert på anbudspriser i LIS 2006 a og 2006b TNF BIO 

Preparat År 1 År 2 År 1 + 2 

Adalimumab 
Hyrimoz 

    

Etanercept 
Enbrel 

      

Certolizumab pegol 
Cimzia 

     

Golimumab 
Simponi 50mg 

    

 

Sekukinumab (Cosentyx) - Legemiddelkostnad for aksial spondyloartritt uten radiografisk 
bekreftelse på ankyloserende spondylitt basert på tilbudspris fra 07.08.2020 

Preparat År 1 År 2 År 1 + 2 

Sekukinumab 
Cosentyx 

   

 

Prosess 

Mottatt underlag til 
forhandlingen fra 
Legemiddelverket 

10-07-2020 
 

 

Henvendelse til leverandør om 
prisopplysninger 

05 -08 -2020  

Fullstendige prisopplysninger 
fra leverandør mottatt 

07 -08-2020  

Prisnotat ferdigstilt:  04 -09-2020 

Saksbehandlingstid:  

30 dager hvorav 2 dager i påvente av ytterligere 
prisopplysninger fra legemiddelfirma. Dette 
innebærer en reell saksbehandlingstid hos 
Sykehusinnkjøp på 28 dager. 

 

 

Oppsummering 

    
   

   
 

  
  

 

 

 

 

Asbjørn Mack           Tommy Juhl Nielsen 

Fagsjef         Avdelingsleder Nye Metoder 




