
 

 

    

    

    

 

Unntatt offentlighet, ihht forvaltningsloven §13, 1.ledd 

Notat 
 

Til: 

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: Sekretariat Bestillerforum v/Gunn Fredriksen, Helse Midt-Norge RHF 
  

Fra: Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 

Dato: 26.04.2022 

 
ID2021_066: Lorlatinib (Lorviqua) til behandling av voksne pasienter med ALK-positiv 
avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med en 
ALK-hemmer 

 

Bakgrunn 
Vi viser til Legemiddelverkets forenklete metodevurdering datert 21.04.2022 hvor de har vurdert 

effekt og sikkerhet ved bruk av lorlatinib i henhold til bestilling (ID2021_066) og godkjent 

preparatomtale.  

Lorlatinib er fra før innført til behandling av pasienter med påvist ALK-translokasjon fra 2.linje 

(ID2018_092).  

Legemiddelverket har vurdert innsendt nettverksmetaanalyse som inkluderer brigatinib og alektinib 

som er anbefalt som behandling i 1 linje ved påvist ALK-translokasjon. Legemiddelverket skriver: 

 Oppsummert vurderer Legemiddelverket at lorlatinib har ikke dårligere effekt på 

 sykdomsprogresjon enn brigatinib og alektinib, men muligens en mindre gunstig 

 bivirkningsprofil. 

 

Pristilbud 
Pfizer har 16.03.2022 bekreftet at følgende priser skal ligge til grunn for beslutning: 

Varenummer  Pakning Maks-AUP LIS-AUP inkl.mva. 

169944 Lorviqua tablett 100 mg (30 stk) 70 161,30 

406435 Lorviqua tablett 25 mg (90 stk) 70 161,30 

 

Dette tilsvarer en årskostnad på NOK med tilbudt LIS-AUP. Årskostnaden er beregnet med 

dosering 100 mg en gang daglig, i henhold til SPC. Månedskostnaden for Lorviqua er NOK LIS-
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AUP.   

 

Kostnadseffektivitet 
Basert på effektvurderingen utført av Legemiddelverket kan lorlatinib anses som et kostnadseffektivt 

alternativ dersom kostnadene er lik eller lavere enn sammenligningsalternativene.  

Tabellen under viser kostnadsnivåene for de aktuelle legemidlene som brukes i 1 linje i Anbefalinger 

for onkologiske og kolonstimulerende legemidler (LIS 2107 onkologi) med gyldighet fram til 

30.09.2022.  

ALK-reseptor tyrosinkinasehemmere:  

Foretrukket behandling i 1.linje 

 

I valg mellom ceritinib og krizotinib: 

Rangering Anbefalt behandling Legemiddelkostnad per 
måned 

Dosering og admin.form 

Førstevalg ceritinib 
(Zykadia)* 

450 mg 1 gang daglig (p.o.) 

Andrevalg krizotinib 
(Xalkori)** 

250 mg 2 ganger daglig (p.o.) 

* Er innført av Beslutningsforum for følgende relevante indikasjoner: 
- Førstelinjebehandling av voksne med ALK–positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) 

** Er innført av Beslutningsforum for følgende relevante indikasjoner: 

- Førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase-positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft 

- Behandling av ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft 

 

 

Budsjettkonsekvenser 
Legemiddelverket har ikke beregnet budsjettkonsekvenser i den forenklede metodevurderingen. Det 

vil ikke være nevneverdige budsjettkonsekvenser 

 Kostnadene vil avhenge av plasseringen i 

kommende anskaffelser.  

Rangering Anbefalt 
behandling 

Legemiddelkostnad per 
måned 

Dosering og admin.form 

Førstevalg brigatinib 
(Alunbrig)* 

90 mg 1 gang daglig de første 7 
dagene, deretter 180 mg 1 gang 

daglig (p.o.) 

Andrevalg alektinib 
(Alecenca)** 

600 mg 2 ganger daglig (p.o.) 

* Er innført av Beslutningsforum for følgende relevante indikasjoner:  

- Behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK) positiv avansert ikke-småcellet lungekreft 
(NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib 

-  Førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) 

** Er innført av Beslutningsforum for følgende relevante indikasjoner: 
- Førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) 



 

 

Sykehusinnkjøp HF – www.sykehusinnkjop.no  

Mal prisnotat, januar 2022  

Betydning for fremtidig anskaffelse 
Dersom Beslutningsforum beslutter å ta i bruk lorlatinib 23 mai 2022, kan legemiddelet tas i bruk til 

tilbudt pris umiddelbart. Lorlatinib er ikke rangert som faglig likeverdig med de andre legemidlene i 

1.linje i LIS 2107 onkologi ved denne indikasjonen.  

 

Informasjon om refusjon av lorlatinib (Lorviqua) i andre land 
Danmark: Metoden er under vurdering. Det pågår en vurdering med oppgitt indikasjon lungekreft 

uten videre spesifikasjoner.  

Skottland (SMC): Metoden er tatt i bruk, 07.03.22 

 

Oppsummering 
Legemiddelverket har vurdert effekt og sikkerhet av lorlatinib sammenlignet med alektinib og 

brigatinib. 

 

 

 

Asbjørn Mack       Christina Sivertsen 

Fagsjef        Fagrådgiver 

 
 

Prosess 

Sykehusinnkjøp mottatt underlag til 
forhandlingene fra Legemiddelverket 

10.03.2022 Endelig rapport mottatt: 
22.04.22 

Henvendelse til leverandør om 
prisopplysninger 

15.03.2022  

Fullstendige prisopplysninger fra 
leverandør mottatt hos Sykehusinnkjøp HF 

16.03.2022  

Prisnotat ferdigstilt av Sykehusinnkjøp HF 26.04.2022  

Saksbehandlingstid hos Sykehusinnkjøp HF 48 dager hvorav 2 dager i påvente av ytterligere 
prisopplysninger fra legemiddelfirma og hvorav 38 
dager i påvente av endelig metodevurderingsrapport. 
Dette innebærer en reell saksbehandlingstid hos 
Sykehusinnkjøp på 9 dager. 

 

https://medicinraadet.dk/igangvaerende-vurderinger/laegemidler-og-indikationsudvidelser/lorlatinib-lorviqua-lungekraeft
https://www.scottishmedicines.org.uk/medicines-advice/lorlatinib-lorviqua-abb-smc2415/

