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FORORD 
De regionale helseforetakene har ansvar for det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten, Nye metoder. Prinsippene for prioritering i helsetjenesten er angitt i stortings-

melding 34 (2015-2016), “Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering”, vedtatt av 

Stortinget i 2016. Nye metoder skal bidra til at legemidler som er aktuelle å innføre i spesialist-

helsetjenesten blir vurdert på en systematisk måte, og dermed bidra til forsvarlig bruk av ressursene i 

helsetjenestene. Systemet for Nye metoder har vært lovfestet siden 2019 og er nærmere beskrevet på 

Nye metoder sine hjemmesider, nyemetoder.no.  

Legemiddelverkets rolle er å vurdere enkeltstående legemidler, såkalte hurtige metodevurderinger. En 

hurtig metodevurdering er en kunnskapsoppsummering basert på kliniske data for effekt og sikkerhet 

samt kostnader knyttet til det aktuelle legemiddelet. I tillegg vurderes alvorlighetsgraden av den aktuelle 

sykdommen. Formålet med hurtige metodevurderinger er å utarbeide et grunnlag for å vurdere de tre 

prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet. For å vurdere nytte og ressursbruk beregnes 

merkostnaden for hvert “gode leveår” det nye legemidlet gir sammenlignet med dagens behandling. Med 

et godt leveår mener vi et år med “perfekt” helse, dvs. helt uten sykdom/plager. På fagspråket defineres 

dette som et kvalitetsjustert leveår (1 QALY) og er en standardisert beregningsmetode som gjør det mulig 

å sammenligne nytten av ulike behandlinger som brukes mot ulike sykdommer. Legemiddelverket 

vurderer ikke forholdet mellom effekt og sikkerhet (nytte-risiko-balansen); dette utredes av det 

europeiske legemiddelbyrået, EMA, under markedsføringstillatelsesprosedyren. 

Dokumentasjonsplikten ligger alltid hos legemiddelfirmaet som har markedsføringstillatelse for det 

aktuelle legemiddelet. Legemiddelverket kan gi veiledning til legemiddelfirmaet og innhente 

tilleggsopplysninger fra firmaet, det kliniske fagmiljøet og brukere. Legemiddelfirmaet utarbeider vanligvis 

en helseøkonomisk modell for å beregne forholdet mellom nytte og kostnad, altså kostnaden for et "godt 

leveår", for det aktuelle legemiddelet. I enkelte saker er det bestilt en forenklet metodevurdering, for 

eksempel begrenset til oppsummering av effekt og sikkerhet, eller en etablering av relativ effekt. 

Rapporten fra Legemiddelverket vil i slike tilfeller suppleres med et prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF, 

divisjon LIS, der dette er nødvendig.  

 

Beslutningsforum, som er satt sammen av direktørene for de regionale helseforetakene, tar den endelige 

avgjørelsen om innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten etter en samlet vurdering av de tre 

prioriteringskriteriene. Legemiddelverket har ikke beslutningsmyndighet i systemet for Nye metoder, men 

metodevurderingsrapportene inngår i beslutningsgrunnlaget. Sykehusinnkjøp HF forhandler pris på nye 

legemidler i Nye metoder. Hvor mye samfunnet er villig til å betale for et kvalitetsjustert leveår henger 

sammen med alvorlighetsgraden til sykdommen. I tillegg kan legemidler forbundet med stor usikkerhet/ 

lav kvalitet på tilgjengelig dokumentasjon og/eller hvor det er store budsjettkonsekvenser, gis lavere 

prioritet. 

Noe av informasjonen i Legemiddelverkets rapporter kan være taushetsbelagt. Legemiddelverket 

vurderer legemiddelfirmaets ønsker om unntak fra offentlighet og tar stilling til om opplysningene er 

taushetsbelagte (jf. forv.l. §13,1, se her for retningslinjer). Alle metodevurderingsrapportene publiseres, 

og er offentlig tilgjengelig på Legemiddelverkets hjemmesider (www.legemiddelverket.no).  

https://nyemetoder.no/
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Dokumentasjon%20til%20metodevurdering/taushetsplikt_metodevurderinger_jan%202017.pdf
http://www.legemiddelverket.no/
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OPPSUMMERING 
Formål 
Forenklet metodevurdering av legemidlet Inrebic (fedratinib). Legemiddelverket har oppsummert (ikke 
vurdert) effekt og sikkerhet ved bruk av Inrebic i henhold til bestilling (ID2021_140: Fedratinib - Indikasjon 
II - Behandling av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose 
MF for JAK hemmer-naive pasienter), og godkjent preparatomtale.  
 
Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Bristol Myers Squibb (BMS).  
 
Bakgrunn 
Denne metodevurderingen omhandler Inrebic til behandling av primær myelofibrose (MF), post-

polycytemia vera MF eller post-essensiell trombocytose MF for JAK-hemmer-naive pasienter. Den 

generelle kliniske effekten av Inrebic ved behandling av MF er dokumentert gjennom utstedelse av 

markedsføringstillatelse. Om lag 300 pasienter er aktuelle for behandling med Inrebic hvert år i Norge.  

 
Behandling av myelofibrose (MF) i norsk klinisk praksis 
Behandlingen av MF er beskrevet i «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, 
behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer», utgitt av Helsedirektoratet. Allogen stamcelle-
transplantasjon er den eneste livsforlengende og mulig kurative behandlingen, og dette vurderes hos 
pasienter som er egnet for transplantasjon, hvis leveutsiktene er mindre enn 5 år. For pasienter som ikke 
er kandidater for allogen stamcelletransplantasjon er behandlingen symptomrettet og palliativ. Til 
behandling av splenomegali, konstitusjonelle symptomer og/eller kontroll av trombocytose/leukocytose 
er hydroksyurea (HU) (hydroksykarbamid) førstevalg til eldre pasienter som ikke er transplantasjons-
kandidater. Det anbefales tilbakeholdenhet ved bruk av HU hos pasienter <65 år. Interferon-alfa er 
førstevalg til yngre pasienter som ikke er umiddelbare kandidater for transplantasjon, og pasienten bør 
være i tidlig fase av sykdommen.  
 
Jakavi (ruksolitinib) har vært i bruk i Norge siden 2012 i behandlingen av MF. Pasientene fikk i 
begynnelsen dekket utgiftene til Jakavi via ordningen med individuell stønad på blåresept. Fra 1. mai 2017 
ble finansieringsansvaret for Jakavi overført fra folketrygden til RHFene. Jakavi er metodevurdert og ble 
besluttet innført i Norge av Beslutningsforum for nye metoder (21.09.2020), til «behandling av 
sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer ved myelofibrose», i henhold til markedsføringstillatelsen.  
 
Det foreligger en åpen anbudskonkurranse om levering av legemidler til behandling av kreftsykdommer 
(LIS 2207 Onkologi). I denne anbudskonkurransen blir fedratinib og ruksolitinib ansett som faglig 
likeverdige legemidler og sammenliknet med hverandre til behandling av myelofibrose.  
 
Effektdokumentasjon 
Dokumentasjon for effekt og sikkerhet av Inrebic er hovedsakelig basert på JAKARTA-studien. JAKARTA 
var en dobbeltblindet, randomisert, placebo-kontrollert, fase III-studie hos pasienter med intermediær-2 
eller høyrisiko MF som var JAK-hemmer naive (n=289). Resultatene fra studien viste at Inrebic reduserte 
miltstørrelse (volum) og symptomer ved MF.  
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Det primære effektendepunktet var andel pasienter som oppnådde minst 35 % reduksjon i miltstørrelse 
(volum) ved uke 24 (utgangen av behandlingssyklus 6), målt ved hjelp av MR eller CT, og bekreftet 4 uker 
senere. Andelen pasienter som oppnådde det primære effektendepunktet var signifikant høyere for 
fedratinib sammenliknet med placebo; med 35 av 96 pasienter (36 %) i fedratinib-gruppen versus 1 av 96 
pasienter (1 %) i placebo-gruppen. Det viktigste sekundære effektendepunktet var andel pasienter som 
hadde minst 50 % reduksjon i total symptomskår (TSS) ved uke 24 (utgangen av behandlingssyklus 6), 
kartlagt ved bruk av modifisert MF-SAF-dagbok. Andelen pasienter som oppnådde dette sekundære 
effektendepunktet var signifikant høyere for fedratinib sammenliknet med placebo; med 33 av 91 
pasienter (36 %) i fedratinib-gruppen versus 6 av 85 pasienter (7 %) i placebo-gruppen.  
 
Alvorlighet og helsetap 
Legemiddelverket har utført en forenklet metodevurdering som har som formål å oppsummere effekt og 
sikkerhet av Inrebic. Legemiddelverket har derfor ikke utført tentative beregninger av alvorlighet i denne 
metodevurderingen.  
 
I den tidligere og beslektede metodevurderingen av Jakavi til behandling av tilsvarende pasientpopulasjon 
som omtales i denne metodevurderingen (MF), har Legemiddelverket beregnet et absolutt prognosetap 
(APT) på ca. 16 QALY.  
 
Budsjettkonsekvenser 
Legemiddelverket har ikke beregnet budsjettkonsekvenser i denne metodevurderingen.  
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LOGG  
Bestillings-ID:  ID2021_140: Fedratinib - Indikasjon II - Behandling av primær myelofibrose 

(MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose MF for JAK 
hemmer-naive pasienter 

Ordlyd i bestilling: En forenklet vurdering (løp A) med oppsummering av effekt og sikkerhet 
gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fedratinib (Inrebic) til behandling 
av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell 
trombocytose MF for JAK-hemmer naive pasienter.  
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.  

Forslagstiller:  Leverandør 

Legemiddelfirma: Bristol Myers Squibb (BMS) 

Preparat:  Inrebic 

Virkestoff:  Fedratinib 

Indikasjon:  Til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer hos voksne 
pasienter med primær myelofibrose, post-polycytemia vera myelofibrose eller 
post-essensiell trombocytemi myelofibrose, som er Janus kinase (JAK)-hemmer-
naive.  

ATC-nr:   L01EJ02 

Prosess 

Tidspunkt for MT for legemidlet 
 

08-02-2021 

Dokumentasjon bestilt av 
Legemiddelverket 

02-12-2021 

Fullstendig dokumentasjon 
mottatt hos Legemiddelverket 

17-01-2022 

Klinikere kontaktet for første gang 
 

- 

LIS kontaktet for første gang av 
Legemiddelverket 

05-04-2022 

Legemiddelverket bedt om 
ytterligere dokumentasjon 

- 

Ytterligere dokumentasjon 
mottatt av Legemiddelverket 

- 

Rapport ferdigstilt: 
 

04-07-2022 

Saksbehandlingstid: 
 

168 dager hvorav 0 dager i påvente av ytterligere opplysninger fra 
legemiddelfirma. Dette innebærer en reell saksbehandlingstid hos 
legemiddelverket på 168 dager.  

Saksutredere: 
 

Elin H. J. Bjørnhaug 
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ORDLISTE 
 

 

 

APT Absolutt prognosetap 

AE Uønsket medisinsk hendelse  
(adverse event) 

BMS Bristol Myers Squibb 

ET Essensiell trombocytemi 

IFN-α Interferon-alfa 

HU Hydroksyurea  
(ATC-navn: hydroksykarbamid) 

JAK Janus kinase 

LIS Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 

MF Myelofibrose 

MF-SAF Myelofibrosis Symptom Assessment 
Form 

MPL Myeloproliferativ leukemia virus 
oncogen 

MT Markedsføringstillatelse 

OS Totaloverlevelse 

PFS Progresjonsfri overlevelse 

PMF Primær myelofibrose 

PV Polycytemia vera 

QALY Kvalitetsjustert leveår 

SAE Alvorlig uønsket medisinsk hendelse 
(serious adverse event) 

SPC Preparatomtale 

TYK2 Tyrosin kinase 2 
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  BAKGRUNN 

1.1 PROBLEMSTILLING 
I metodevurderingen vurderes fedratinib (Inrebic) til behandling av voksne pasienter med myelofibrose 

(MF), som er Janus kinase (JAK)-hemmer-naive. MF inkluderer primær myelofibrose (PMF) og sekundær 

MF (post-polycytemia vera MF og post-essensiell trombocytemi MF). Legemiddelverket har gjennomført 

en forenklet metodevurdering, med oppsummering (ikke vurdering) av effekt og sikkerhet ved bruk av 

fedratinib i henhold til aktuell bestilling fra Bestillerforum (ID2021_140) (1). Oppsummeringen tar 

utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Bristol Myers Squibb (BMS) og godkjent preparatomtale (2).  

Fedratinib fikk markedsføringstillatelse (MT) i Norge og EU 08.02.2021 «til behandling av sykdomsrelatert 

splenomegali eller symptomer hos voksne pasienter med primær myelofibrose, post-polycytemia vera 

myelofibrose eller post-essensiell trombocytemi myelofibrose, som er Janus kinase (JAK)-hemmer-naive, 

eller har blitt behandlet med ruksolitinib».  

Den opprinnelige bestillingen fra Bestillerforum RHF (ID2020_065) (26.10.2020) omfattet hele den MT-

godkjente indikasjonen. Denne bestillingen ble senere (22.11.2021) endret til to bestillinger, etter innspill 

fra BMS (17.09.2021). Bestilling ID2020_065 dekker nå pasienter som tidligere er blitt behandlet med 

ruksolitinib, mens bestilling ID2021_140 dekker JAK-hemmer-naive pasienter.  

Det har tidligere blitt utført en metodevurdering av legemidlet ruksolitinib (Jakavi) (ID2013_033) og 

legemidlet ble 21.09.2020 besluttet innført til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller 

symptomer ved myelofibrose (3). Det foreligger en åpen anbudskonkurranse om levering av legemidler til 

behandling av kreftsykdommer (LIS 2207 Onkologi) (4). I denne anbudskonkurransen blir fedratinib og 

ruksolitinib ansett som faglig likeverdige legemidler og sammenliknet med hverandre til behandling av 

myelofibrose. Bestillingen for ID2021_140 er på dette grunnlaget endret fra løp B (vurdering av relativ 

effekt) til løp A (konkurranseutsetting) av Bestillerforum RHF (23.05.2022) (1).  

En oppsummering av behandlingskostnader og budsjettkonsekvenser ved bruk av fedratinib til behandling 

av voksne pasienter med MF vil framkomme i et separat notat fra Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 

(LIS).  

1.2 MYELOFIBROSE (MF) 
Myelofibrose (MF) er en malign myeloproliferativ sykdom. Myeloproliferative sykdommer er en 

samlebetegnelse for flere beinmargssykdommer. Primær MF tilhører gruppen myeloproliferative 

neoplasier (MPN), som også omfatter blant annet polycytemia vera (PV) og essensiell trombocytemi (ET). 

Dette er klonale sykdommer som oppstår i pluripotente hematopoietiske stamceller, og gir en uregulert 

økning i antallet røde blodceller (erytrocytter), hvite blodceller (leukocytter) eller blodplater 

(trombocytter), alene eller i kombinasjon.  

 

En økt mengde blodceller disponerer for blodpropper, og de myeloproliferative sykdommene har vist å ha 

økt forekomst av tromboemboliske følgetilstander (arteriell og venøs trombose; dvs. hjerteinfarkt, 
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hjerneinfarkt og venetrombose). Økt produksjon av blodceller i beinmargen fører til at beinmargen 

gradvis blir erstattet av bindevev (beinmargsfibrose) og mister evnen til å danne blodceller. Mangel på 

erytrocytter (anemi) gir symptomer som slapphet, tung pust og blekhet. Mangel på leukocytter 

(leukopeni) gir økt risiko for infeksjoner. Mangel på trombocytter (trombocytopeni) gir blødninger i 

slimhinner og hud. Stamcellene kan etter hvert begynne å danne blodceller utenfor beinmargen, som i 

lever og milt (ekstramedullær hematopoiese), og mange får forstørret milt (splenomegali). Dette kan gi 

symptomer som vekttap, tidlig metthetsfølelse og magesmerte. Andre sykdomsrelaterte symptomer er 

feber, nattesvette, hudkløe og bein-/skjelettsmerter. På sikt kan de myeloproliferative sykdommene 

transformere til akutt myelogen leukemi (AML). Risikoen for slik transformasjon til AML varierer mellom 

de ulike MPN-undergruppene, og den er høyest ved primær MF, hvor den estimeres til å være om lag 10-

20 % etter 10 år (5). Det er overlappende kliniske trekk ved de enkelte MPN-undergruppene, men det er 

likevel stor variasjon mellom dem. De beslektede sykdommene PV og ET kan på sikt også transformere til 

MF og kalles da post-polycytemia vera MF eller post-essensiell trombocytemi MF. Disse klassifiseres som 

sekundær MF. MF kan altså enten presentere i form av de novo primær MF eller som sekundær MF (6, 7).  

 

Ved myeloproliferative neoplasier er det funnet en rekke gjensidig ekskluderende mutasjoner, f.eks. 

mutasjoner i genet som koder for Janus kinase 2 (JAK2), i calreticulin-genet (CALR) og i myeloproliferativ 

leukemia virus oncogen (MPL). Ved primær MF finnes JAK2 V617F-mutasjonen hos 65 % av pasientene, 

CALR-mutasjon hos ca. 25-35 % av pasientene og MPL-mutasjon hos ca. 10 % av pasientene. Sykdommen 

er ikke arvelig (6, 7). JAK2-signalveien er viktig i hematopoietiske celler uavhengig av om JAK2-genet er 

mutert eller ikke.  

 

1.2.1 Pasientgrunnlag 

Årlig forekomst (insidensrate) av MF internasjonalt er beregnet å være ca. 0,4-1,4 per 100 000 personer 

(6). I en studie av Roaldsnes et al. (2016) fant man at den årlige, aldersjusterte insidensen av MF i Norge 

var 0,5 per 100 000 personer for perioden 2010-2012. Tilsvarende ble den totale forekomsten 

(prevalensen) funnet å være 3,0 per 100 000 personer per 31.12.2011 (8). Med en befolkning i Norge på 

om lag 5,4 millioner mennesker (pr. 4. kvartal 2021), vil dette tilsi at om lag 27 pasienter vil få MF årlig og 

at litt i overkant av 160 pasienter totalt har MF i Norge, forutsatt samme insidens- og prevalensrate i dag. 

Disse tallene synes imidlertid å være for lave ut fra dagens situasjon.  

I den tidligere metodevurderingen av ruksolitinib til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller 

symptomer ved myelofibrose fra 2020 (ID2013_033), ble det vist til innhentede data fra Kreftregisteret 

(9). I Norge ble det i gjennomsnitt diagnostisert 47 nye tilfeller av primær MF per år i perioden 2012-2015, 

og prevalensen var 265 pasienter ved utgangen av 2016. Post-polycytemia vera MF og post-essensiell 

trombocytemi MF var ikke inkludert i disse tallene. Tilsvarende tall for perioden fram til i dag er ikke 

innhentet i forbindelse med denne metodevurderingen.  

For å belyse pasientgrunnlaget ytterligere, ble det i den tidligere metodevurderingen av ruksolitinib også 

sett på data fra Reseptregisteret, og hvor mange pasienter som fikk utlevert dette legemidlet. Tallene for 

perioden 2016-2020 er vist i Tabell 1. Antall pasienter synes å være økende.  
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Tabell 1: Antall personer som har fått utlevert ruksolitinib fra apotek i perioden 2016-2020. Kilde: Reseptregisteret 

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall pasienter 143 212 262 320 353 

 

En norsk klinisk ekspert som ble konsultert i forbindelse med den tidligere metodevurderingen, anslo at 

ca. 80 % av brukerne av ruksolitinib var MF-pasienter, tilsvarende 256 pasienter i 2019, og 282 pasienter i 

2020. Samlet sett ble det i den tidligere metodevurderingen av ruksolitinib anslått at om lag 300 pasienter 

med MF ville være aktuelle for behandling med ruksolitinib hvert år i Norge. Det synes rimelig å anta at 

pasientantallet med MF vil være i omtrent tilsvarende størrelsesorden også i forbindelse med denne 

metodevurderingen.  

1.3 ALVORLIGHETSGRAD OG PROGNOSETAP  
Nytte- og kostnadskriteriene skal vurderes opp mot alvorligheten til den aktuelle tilstanden/sykdommen. 

Alvorlighetsgraden kan påvirke om kostnadene vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av behandlingen. 

Dette kriteriet får kun betydning dersom legemiddelfirma dokumenterer kostnadseffektivitet ved hjelp av 

en kostnad-per-QALY-analyse.  

Ettersom dette er en forenklet metodevurdering som har som formål å oppsummere effekt og sikkerhet 

til legemidlet fedratinib, har Legemiddelverket ikke utført tentative beregninger av alvorlighetsgrad.  

I den tidligere metodevurderingen av ruksolitinib til behandling av tilsvarende pasientpopulasjon som 

omtales i denne metodevurderingen (ID2013_033), har Legemiddelverket beregnet et absolutt 

prognosetap (APT) på ca. 16 QALY (9). I den saken ble alvorlighetsgraden av hovedtilstanden (MF) 

inklusive følgeplagene beregnet. Alvorlighetsgraden av splenomegali og MF-symptomer alene, vil være 

lavere.  

1.4 BEHANDLING AV MYELOFIBROSE (MF) 

1.4.1  Behandling med fedratinib 

• Indikasjon 

Fedratinib er indisert til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer hos voksne 

pasienter med primær myelofibrose, post-polycytemia vera myelofibrose eller post-essensiell 

trombocytemi myelofibrose, som er Janus kinase (JAK)-hemmer-naive, eller har blitt behandlet 

med ruksolitinib.  

 

Denne metodevurderingen gjelder kun pasientpopulasjonen som er JAK-hemmer-naive 

(ID2021_140). Pasientpopulasjonen som tidligere har blitt behandlet med ruksolitinib dekkes av 

oppdrag ID2020_065, men er foreløpig ikke metodevurdert.  

 

• Virkningsmekanisme 

Fedratinib er en kinasehemmer med aktivitet mot villtype og mutasjonsaktivert Janus kinase 2 

(JAK2) og FMS-liknende tyrosinkinase 3 (FLT3). Fedratinib er en selektiv JAK2-hemmer med 



                                                                           22/01834 / ID2021_140 Metodevurdering 04-07-2022 side 11/32 

 

høyere hemmingsaktivitet overfor JAK2 enn overfor JAK1, JAK3 og TYK2. Fedratinib reduserte 

JAK2-mediert fosforylering av signaltransduser og aktivering av transkripsjons (STAT3/5)-

proteiner, og virket hemmende på malign celleproliferasjon in vitro og in vivo.  

 

• Dosering 

Fedratinib tas oralt (kapsler). Anbefalt dose er 400 mg (4 kapsler) fedratinib én gang daglig. 

Behandlingen kan fortsette så lenge pasienten har klinisk nytte av den. Dosemodifikasjoner 

vurderes ved hematologisk og ikke-hematologisk toksisitet. Fedratinib skal seponeres hos 

pasienter som ikke tolererer en dose på 200 mg daglig.  

 

• Bivirkninger 

Blant pasientene med MF som ble behandlet med 400 mg fedratinib i kliniske studier, var de 

hyppigste ikke-hematologiske bivirkningene diaré (67,5 %), kvalme (61,6 %) og oppkast (44,8 %). 

De hyppigste hematologiske bivirkningene var anemi (99,0 %) og trombocytopeni (68,5 %), basert 

på laboratorieverdier. De hyppigste alvorlige bivirkningene hos MF-pasienter behandlet med 400 

mg fedratinib var anemi (2,5 %), basert på rapporterte bivirkninger og ikke laboratorieverdier, og 

diaré (1,5 %). Permanent seponering på grunn av bivirkning uansett årsak forekom hos 24 % av 

pasientene som fikk 400 mg fedratinib.  

 

For utfyllende informasjon om fedratinib henvises det til preparatomtalen til Inrebic (2).  

 

1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  

Behandling av MF er beskrevet i «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, 

behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer», utgitt av Helsedirektoratet (7). Siste oppdatering 

er publisert i desember 2021. Det opplyses her at de nasjonale retningslinjene i hovedsak følger Nordisk 

handlingsprogram: «Nordic care program for patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia 

Vera and Primary Myelofibrosis», som ble revidert i 2017 (10), samt at det er gjort modifikasjoner basert 

på oppdaterte data funnet i litteraturen. Klinisk ekspert som Legemiddelverket var i kontakt med i 

forbindelse med en annen og noe beslektet metodevurdering (ID2017_097) (11), informerte om at det 

nasjonale handlingsprogrammet er under revisjon og forventes ferdigstilt i nær framtid. Legemiddelverket 

er ikke kjent med hvilke endringer og/eller omfanget av eventuelle endringer som måtte omhandle 

terapiområdet for denne metodevurderingen (MF).  

Den diagnostiske utredningen krever mutasjonsanalyser (JAK2, MPL og calreticulin) og beinmargsbiopsi. 

Myeloproliferative neoplasier diagnostiseres i henhold til WHO kriterier (12), og før oppstart av 

behandling gjøres en klassifisering av risiko. Risikoklassifiseringen ved MF er først og fremst relatert til 

overlevelse/risiko for å dø av sykdommen. Det er flere prognostiske skåringssystemer. De mest vanlige er 
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IPSS1 (ved diagnose), og DIPSS2/DIPSS pluss, som begge kan brukes under hele sykdomsforløpet. Se Tabell 

2 for utfyllende informasjon. Disse skåringssystemene er viktige for planlegging av behandlingen. Det er 

ikke avklart hvordan de prognostiske skåringssystemene kan brukes ved myelofibrotisk transformasjon av 

ET og PV (sekundær MF), men det anbefales å vurdere og behandle disse transformasjonene på samme 

vis som de novo primær MF.  

 

Tabell 2: Prognostiske skåringssystemer; IPSS, DIPSS og DIPSS pluss (7) 

 

 

 

1 IPSS: International Prognostic Scoring System 

2 DIPSS: Dynamic International Prognostic Scoring System 
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Den eneste livsforlengende og mulig kurative behandlingen er allogen stamcelletransplantasjon. Dette 

vurderes hos pasienter som er egnet for transplantasjon, hvis leveutsiktene er mindre enn 5 år vurdert ut 

fra DIPSS eller DIPPS pluss. For pasienter som ikke er kandidater for allogen stamcelletransplantasjon, er 

behandlingen symptomrettet og palliativ, og tar utgangspunkt i de aktuelle kliniske problemene.  

Til behandling av splenomegali, konstitusjonelle symptomer og/eller kontroll av trombocytose/ 

leukocytose, er følgende behandlingsalternativer satt opp i det nasjonale handlingsprogrammet:  

• Hydroksyurea (ATC-navn: hydroksykarbamid) (HU) er førstevalg hos eldre pasienter som ikke er 

transplantasjonskandidater, og kan brukes ved symptomatisk splenomegali og konstitusjonelle 

symptomer, og for å kontrollere trombocytose og leukocytose. Det anbefales tilbakeholdenhet 

ved bruk av HU hos pasienter <65 år.  

• Interferon-α (IFN-α) anbefales som førstelinjebehandling hos yngre pasienter som ikke er 

umiddelbare kandidater for transplantasjon. Pasienten bør være i den tidlige hyperproliferative 

fasen av sykdommen uten avansert fibrose.  

 

IFN-α kan eventuelt også være førstevalg hos eldre pasienter som ikke er transplantasjons-

kandidater. Tilsvarende som HU, kan INF-α brukes ved symptomatisk splenomegali og 

konstitusjonelle symptomer, og for å kontrollere trombocytose og leukocytose. En klinisk ekspert 

som Legemiddelverket var i kontakt med i forbindelse med den tidligere metodevurderingen av 

ruksolitinib (ID2013_033), informerte om at i norsk klinisk praksis er INF-α kun aktuelt til yngre 

pasienter, hovedsakelig til pasienter som er i et tidlig sykdomsstadium og har lite allmennplager.  

• Ruksolitinib (Jakavi) kan vurderes ved symptomatisk splenomegali eller konstitusjonelle 

symptomer hos pasienter som ikke har tilstrekkelig nytte av konvensjonell behandling med HU 

eller IFN-α.  

• Anagrelid kan brukes ved symptomatisk trombocytose og intoleranse for andre konvensjonelle 

cytoreduktive medikamenter.  

• Alternativ cytostatikabehandling kan ha effekt ved HU-resistens, f.eks. kladribin.  

• Strålebehandling av milt kan gi symptomatisk bedring, men effekten varer kun 3-6 måneder. 

Strålebehandling kan anvendes mot symptomgivende ekstramedullær hematopoiese.  

• Splenektomi er indisert ved symptomatisk portal hypertensjon, medikamentrefraktær betydelig 

splenomegali, og etablert transfusjonstrengende anemi, men har en mortalitet på >10 % under 

operasjonen, og komplikasjoner oppstår hos ca. 50 % av pasientene.  

I det nasjonale handlingsprogrammet er ruksolitinib satt opp som et andrelinje-behandlingsalternativ, 

dvs. til pasienter som ikke har tilstrekkelig nytte av HU eller INF-α. HU er førstevalg til eldre pasienter 

(>65 år), og INF-α er førstevalg til yngre pasienter (<65 år) i tidlig fase av sykdommen. 

Markedsføringstillatelsen avgrenser imidlertid ikke ruksolitinib til andrelinjebehandling, og indikasjonen 

åpner for at ruksolitinib også kan brukes som et alternativ til HU eller INF-α. Ruksolitinib er 

metodevurdert og ble besluttet innført i Norge av Beslutningsforum for nye metoder (21.09.2020), til 



                                                                           22/01834 / ID2021_140 Metodevurdering 04-07-2022 side 14/32 

 

«behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer ved myelofibrose», i henhold til 

markedsføringstillatelsen (ID2013_033) (3).  

Det nasjonale handlingsprogrammet omtaler ikke fedratinib.  

 

1.4.3 Plassering av fedratinib i behandlingstilbudet 

Både fedratinib og ruksolitinib er indisert (har MT) «til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller 

symptomer hos voksne pasienter med primær myelofibrose, post-polycytemia vera myelofibrose eller post-

essensiell trombocytemi myelofibrose», og for fedratinib er det i tillegg spesifisert at behandlingen gjelder 

for pasienter som er JAK-hemmer-naive (gjelder denne metodevurderingen), eller har blitt behandlet med 

ruksolitinib (gjelder bestilling ID2020_065).  

Begge legemidlene er hemmere av Janus kinase (JAK)-signalveien; fedratinib er en selektiv JAK2-hemmer 

med høyere hemmingsaktivitet overfor JAK2 enn overfor JAK1, JAK3 og TYK2, mens ruksolitinib er en 

selektiv hemmer av JAK1 og JAK2. Det foreligger en åpen anbudskonkurranse om levering av legemidler til 

behandling av kreftsykdommer (LIS 2207 Onkologi) (4). I denne anbudskonkurransen blir fedratinib og 

ruksolitinib ansett som faglig likeverdige legemidler og sammenliknet med hverandre til behandling av 

myelofibrose.  
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 INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON 
Fedratinib fikk markedsføringstillatelse (MT) i Norge og EU i 2021 «til behandling av sykdomsrelatert 

splenomegali eller symptomer hos voksne pasienter med primær myelofibrose, post-polycytemia vera 

myelofibrose eller post-essensiell trombocytemi myelofibrose, som er Janus kinase (JAK)-hemmer-naive, 

eller har blitt behandlet med ruksolitinib». Dokumentasjon for effekt og sikkerhet er i hovedsak basert på 

to pivotale, kliniske studier; (I) JAKARTA, som var en dobbeltblindet, randomisert, placebo-kontrollert, 

fase III-studie hos MF-pasienter som var JAK-hemmer naive, og (II) JAKARTA-2, som var en åpen, enkelt-

armet (dvs. uten kontrollarm), fase II-studie hos MF-pasienter som tidligere hadde vært behandlet med 

ruksolitinib. Studiene er oppsummert i Tabell 3 og Tabell 4 under.  

BMS opplyser at det kliniske utviklingsprogrammet for fedratinib ble prematurt avsluttet i november 

2013, etter at det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) satte søknaden om markedsførings-

tillatelse «på vent» som en følge av flere tilfeller med alvorlige bivirkninger (e.g. alvorlig og dødelig 

encefalopati, inkl. Wernickes encefalopati3) i de kliniske studiene. Etter en nærmere gjennomgang av 

supplerende sikkerhetsdata ble sanksjonene opphevet av FDA i august 2017, og det ble da besluttet å 

gjenoppta utviklingen av legemidlet. Videre ble det innført en såkalt risikominimeringsplan med hensyn til 

å hindre utvikling av Wernickes encefalopati ved bruk av fedratinib. Som en følge av stopp i utviklingen av 

fedratinib i 2013, ble studiene JAKARTA og JAKARTA-2 prematurt avsluttet. Post hoc analyser av data fra 

disse studiene har blitt gjennomført for å ytterligere supplere dokumentasjonsgrunnlaget etter denne 

premature avslutningen. EMA har med utgangspunkt i de oppdaterte analysene vurdert at fedratinib gir 

en nytte som overstiger risikoen ved den godkjente indikasjonen, og fedratinib fikk på bakgrunn av dette 

markedsføringstillatelse i Norge og EU (13).  

Legemiddelverket mener at JAKARTA-studien er mest relevant for denne metodevurderingen, ettersom 

det i denne studien var JAK-hemmer naive pasienter som ble inkludert, og denne metodevurderingen 

omhandler nettopp JAK-hemmer naive pasienter. Dette er også den studien som inkluderte flest 

pasienter. Det er derfor i hovedsak JAKARTA-studien det redegjøres for i denne rapporten.  

BMS har også sendt inn dokumentasjon for å belyse den relative effekten av fedratinib versus ruksolitinib 

hos pasienter med MF. I mangel av direkte sammenliknende studier, er den relative effekten belyst ved 

hjelp av indirekte sammenlikninger (ITC). Sammenlikningen av fedratinib versus ruksolitinib hos den 

aktuelle pasientpopulasjonen er kort oppsummert i kapittel 2.1.3.  

 

 

3 Wernickes encefalopati betraktes som en nevrologisk nødsituasjon som følge av tiamin (vitamin B1)-mangel. Tegn 

og symptomer på Wernickes encefalopati kan inkludere ataksi, endring i mental status (f.eks. forvirring eller 

hukommelsessvikt) og oftalmoplegi (f.eks. nystagmus, diplopi). Ved mistanke om encefalopati (inkl. Wernickes), skal 

behandlingen med fedratinib seponeres umiddelbart, og det skal sørges for en fullstendig vurdering, inkludert 

nevrologisk undersøkelse, kontroll av tiamin-nivåer og bildediagnostikk (se SPC).  
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2.1 OVERSIKT OVER RELEVANTE, INNSENDTE STUDIER 
Følgende studier ble identifisert, og er relevante for metodevurderingen:  

Tabell 3: Oversikt over relevante, innsendte studier for fedratinib; JAKARTA (14) 

Studie JAKARTA; EFC12153; NCT01437787; EudraCTnr. 2011-001897-25 
 

Design Internasjonal, multisenter, randomisert (1:1:1), dobbeltblindet, placebo-
kontrollert, 3-armet, fase III 
 

Populasjon Pasienter (n=289) med intermediær-2 eller høyrisiko PMF, post-PV MF eller post-
ET MF, med splenomegali. Ikke tidligere behandlet med JAK-hemmer.  
ECOG PS 0-2 
Platetall ≥50 x 109/l 
Alder ≥18 år 
Forventet levetid ≥6 mnd. 
 

Intervensjon 1. Fedratinib 400 mg peroralt én gang daglig (n=96) 
2. Fedratinib 500 mg peroralt én gang daglig (n=97) 
 
Behandlingsvarighet: minimum 6 sammenhengende behandlingssykluser (á 28 
dagers varighet), eller til sykdomsprogresjon/-tilbakefall eller seponering pga. 
toksisitet.  
 
Studien ble prematurt avsluttet i november 2013, og alle pasienter med pågående 
behandling fikk som følge av dette seponert behandlingen.  
 

Komparator Placebo peroralt én gang daglig (n=96 randomisert, n=95 eksponert)  
(én pasient randomisert til placebo døde før inntak av studielegemiddel) 
 
Behandlingsvarighet: minimum 6 sammenhengende behandlingssykluser (á 28 
dagers varighet), eller til sykdomsprogresjon/-tilbakefall eller seponering pga. 
toksisitet.  
 
Bytte fra placebo til fedratinib («crossover») var tillatt etter behandlingssyklus 6 
(uke 24), eller tidligere dersom pasienten hadde sykdomsprogresjon.  
Crossover-pasienter ble randomisert (1:1) til enten 400 mg eller 500 mg fedratinib.  
 
Studien ble prematurt avsluttet i november 2013, og alle pasienter med pågående 
behandling fikk som følge av dette seponert behandlingen.  
 

Primært endepunkt Responsrate (RR) - andel pasienter som hadde ≥35 % reduksjon i miltstørrelse 
(volum) fra baseline til avslutning av syklus 6 (uke 24), og bekreftet 4 uker senere.  
 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01437787?term=NCT01437787&draw=2&rank=1
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Sekundære endepunkter - Symptomresponsrate (SRR) - andel pasienter som hadde ≥50 % reduksjon i total 
symptomskår (TSS) ved bruk av modifisert MF-SAF dagbok4 fra baseline til 
avslutning av syklus 6 (uke 24).  
- Totaloverlevelse (OS) 
- Progresjonsfri overlevelse (PFS) 
- Andel pasienter som hadde ≥25 % reduksjon i miltstørrelse (volum) ved 
avslutning av syklus 6 (uke 24), og bekreftet 4 uker senere. 
- Varighet av respons 
- Bivirkninger (AE/SAE) 
 

*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov; ECOG PS: Eastern Cooperative Oncology Group performance status; ET: 

essensiell trombocytemi; MF: myelofibrose; MF-SAF: Myelofibrosis Symptom Assessment Form; PMF: Primær myelofibrose; PV: 

polycytemia vera;  

 

Tabell 4: Oversikt over relevante, innsendte studier for fedratinib; JAKARTA-2 (15) 

Studie JAKARTA-2; ARD12181; NCT01523171; EudraCTnr 2011-005226-21 
 

Design Internasjonal, multisenter, åpen, én-armet, fase II 
 

Populasjon Pasienter (n=97) med intermediær-1 med symptomer, intermediær-2 eller 
høyrisiko PMF, post-PV MF eller post-ET MF, med splenomegali, og som tidligere 
hadde vært behandlet med ruksolitinib (minimum ≥14 dager), men som hadde 
avsluttet denne behandlingen pga. mangelfull effekt eller uakseptabel toksisitet.  
ECOG PS 0-2 
Platetall ≥50 x 109/l 
Alder ≥18 år 
Forventet levetid ≥6 mnd. 
 

Intervensjon Fedratinib 400 mg peroralt én gang daglig  
(dosetitrering i trinn på 100 mg opp til 600 mg fedratinib per dag var tillatt, basert 
på respons) 
 
Behandlingsvarighet: 24 uker (6 sammenhengende behandlingssykluser á 28 
dagers varighet). Pasientene kunne fortsette behandlingen med fedratinib fram til 
sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet.  
 
Studien ble prematurt avsluttet i november 2013, og alle pasienter med pågående 
behandling fikk som følge av dette seponert behandlingen.  
 

Komparator Ingen 
 

Primært endepunkt Responsrate (RR) - andel pasienter som hadde ≥35 % reduksjon i miltstørrelse 
(volum) fra baseline til avslutning av syklus 6 (uke 24).  

 

4 Modifisert MF-SAF dagbok inkluderer seks sentrale MF-symptomer: nattesvette, kløe, magesmerte/-ubehag, tidlig 

metthetsfølelse, smerte under ribbein på venstre side, og bein-/skjelett- eller muskelsmerte, som rangeres på en 

skala fra 0 (fraværende) til 10 (verst tenkelige). TSS er summen av alle individuelle symptomskår (intervall 0-60).  

http://www.clinicaltrials.gov/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=NCT01523171&cntry=&state=&city=&dist=
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Sekundære endepunkter - Symptomresponsrate (SRR) - andel pasienter som hadde ≥50 % reduksjon i total 
symptomskår (TSS) ved bruk av modifisert MF-SAF dagbok fra baseline til 
avslutning av syklus 6 (uke 24).  
- Andel pasienter som hadde ≥50 % reduksjon i miltstørrelse (lengde) fra baseline 
til avslutning av syklus 6.  
- Andel pasienter som hadde ≥35 % reduksjon i miltstørrelse (volum) fra baseline 
til avslutning av syklus 3.  
- Prosentvis endring av miltstørrelse (volum) fra baseline til avslutning av syklus 3 
og syklus 6.  
- Varighet av respons på miltstørrelse. 
- Bivirkninger (AE/SAE) 
- Plasmakonsentrasjon av fedratinib 
- Effekt på JAK2V617F allele byrde 

*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov; ECOG PS: Eastern Cooperative Oncology Group performance status; ET: 

essensiell trombocytemi; MF: myelofibrose; MF-SAF: Myelofibrosis Symptom Assessment Form; PMF: Primær myelofibrose; PV: 

polycytemia vera;  

 

2.1.1  Studier som pågår 

Følgende studier framheves av BMS som de mest relevante, pågående studiene:  

• FREEDOM (FEDR-MF-001; NCT03755518): en åpen, én-armet, fase III-studie som skal undersøke 

effekt og sikkerhet av fedratinib hos pasienter med intermediær eller høyrisiko (DIPPS-kriterier) 

PMF, post-PV MF eller post-ET MF, som tidligere har blitt behandlet med ruksolitinib. Primært 

effektendepunkt er responsrate (RR), definert som andel pasienter som har ≥35 % reduksjon i 

miltstørrelse (volum) fra baseline til avslutning av syklus 6 (28-dagers behandlingssykluser). 

Behandlingen med fedratinib pågår inntil sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet. 

Studien er forventet avsluttet i desember 2023 (ifølge nettstedet ClinicalTrials.gov).  

• FREEDOM-2 (FEDR-MF-002; NCT03952039; EudraCTnr. 2018-003411-21): en åpen, randomisert 

(2:1), fase III-studie som skal sammenlikne effekt og sikkerhet av fedratinib versus beste 

tilgjengelige behandling (BAT) (vurdert av ansvarlig lege), hos pasienter med intermediær eller 

høyrisiko (DIPPS-kriterier) PMF, post-PV MF eller post-ET MF, og som tidligere har blitt behandlet 

med ruksolitinib. Primært effektendepunkt er responsrate (RR), definert som andel pasienter som 

har ≥35 % reduksjon i miltstørrelse (volum) fra baseline til avslutning av syklus 6 (28-dagers 

behandlingssykluser). Behandlingen med fedratinib pågår inntil sykdomsprogresjon eller til 

uakseptabel toksisitet. Studien er forventet avsluttet i desember 2024 (ifølge nettstedet 

ClinicalTrials.gov).  

De pågående studiene anses ikke å ha vesentlig betydning for denne oppsummeringen, ettersom 

pasientpopulasjonen i disse studiene er pasienter som tidligere har blitt behandlet med ruksolitinib, mens 

denne metodevurderingen gjelder for JAK-hemmer naive pasienter.  

Et søk på nettstedet ClinicalTrials.gov viser at det for tiden pågår flere studier med legemidlet fedratinib, i 

regi av ulike aktører/sponsorer og med noe ulike indikasjoner. For ytterligere opplysninger om de aktuelle 

http://www.clinicaltrials.gov/
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studiene nevnt over, og for en oversikt over øvrige pågående studier med fedratinib, henvises det til 

nettstedet ClinicalTrials.gov.  

 

2.1.2 Innsendt klinisk dokumentasjon  

2.1.2.1 Klinisk effekt 

JAKARTA-studien var en randomisert, dobbeltblindet, placebo-kontrollert, fase III-studie av fedratinib hos 

pasienter med intermediær-2 eller høyrisiko MF. Pasientene ble randomisert (1:1:1) til henholdsvis 

fedratinib (400 mg eller 500 mg) eller til placebo. Behandlingen i studien skulle gis i minimum 6 sammen-

hengende behandlingssykluser (én behandlingssyklus var av 28 dagers varighet), eller til sykdoms-

progresjon/-tilbakefall eller uakseptabel toksisitet, eller til pasienten av andre grunner prematurt 

avsluttet behandlingen og/eller deltakelse i studien. Bytte fra placebo til fedratinib («crossover») var 

tillatt etter behandlingssyklus 6 (uke 24), eller tidligere dersom pasienten hadde sykdomsprogresjon forut 

for uke 24. Crossover-pasienter ble randomisert (1:1) til enten 400 mg eller 500 mg fedratinib (14).  

Det bemerkes at det kun er den laveste doseringen benyttet i studien (400 mg) som er omfattet av 

doseringsanbefalingene i preparatomtalen, og det er dermed data fra denne behandlingsgruppen som det 

i hovedsak fokuseres på i denne rapporten.  

Det primære effektendepunktet var responsrate (RR), definert som andel pasienter som hadde minst 

35 % reduksjon i miltstørrelse (volum) (målt ved hjelp av MR eller CT) fra baseline til avslutning av 

behandlingssyklus 6 (uke 24), og bekreftet 4 uker senere. Studien hadde en rekke sekundære 

effektendepunkter, herunder bl.a. symptomresponsrate (SRR), definert som andel pasienter som hadde 

minst 50 % reduksjon i total symptomskår (TSS) (ved bruk av modifisert MF-SAF dagbok) fra baseline til 

avslutning av behandlingssyklus 6 (uke 24), totaloverlevelse (OS) og progresjonsfri overlevelse (PFS). I 

tillegg ble bivirkninger (AE/SAE) registrert (14).  

Totalt ble 289 pasienter inkludert og randomisert i studien. Ved det første analysetidspunktet (datakutt 

21.03.2013) var det 64 pasienter (67 %) i gruppen som opprinnelig var randomisert til fedratinib 400 mg 

som fortsatt stod på denne behandlingen, mens tilsvarende andel i placebo-gruppen var én pasient (1 %). 

Blant pasientene som opprinnelig var randomisert til behandling med 400 mg fedratinib, var det 79 av 96 

pasienter (82 %) som fullførte behandlingssyklus 6 (uke 24) versus 62 av 95 pasienter (65 %) behandlet 

med placebo. Videre var det i placebo-gruppen 10 pasienter som tidlig (dvs. før uke 24) byttet behandling 

til fedratinib («crossover»), og 60 pasienter som byttet behandling til fedratinib etter uke 24 i studien 

(14).  

Studien oppnådde det primære effektendepunktet. Andel pasienter med minst 35 % reduksjon i milt-

størrelse (volum) ved uke 24 (og bekreftet 4 uker senere) (primært effektendepunkt) var signifikant 

høyere for fedratinib sammenliknet med placebo; med 35 av 96 pasienter (36 %) (95 % KI: 27 % - 46 %) i 

400 mg fedratinib-gruppen versus 1 av 96 pasienter (1 %) (95 % KI: 0 % - 3 %) i placebo-gruppen (p<0,001) 

(14). Tabell 5 viser responsrater for de ulike behandlingsgruppene og for ulike subpopulasjoner.  
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Tabell 5: Responsrate (andel pasienter med ≥35 % reduksjon i miltstørrelse [volum]) for ulike behandlingsgrupper og 

subpopulasjoner (14) 

 

 

De aller fleste av pasientene som fikk behandling med fedratinib hadde en viss grad av reduksjon i 

miltstørrelse (volum) ved uke 24, i motsetning til pasientene som fikk placebo, hvor en stor andel (44 av 

59 pasienter, 75 %) hadde volum-økning ved uke 24, som illustrert i Figur 1 (14).  

 

Figur 1: Endringer i miltstørrelse (volum) fra baseline til uke 24 hos den enkelte pasient behandlet med enten 400 mg fedratinib 

eller placebo (14) 
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Det viktigste sekundære effektendepunktet var andel pasienter med minst 50 % reduksjon i total 

symptomskår (TSS) fra baseline til uke 24, beregnet som ukentlig gjennomsnitt av daglig totalskår for seks 

sentrale MF-symptomer (nattesvette, kløe, magesmerte/-ubehag, tidlig metthetsfølelse, smerte under 

ribbein på venstre side, og bein-/skjelett- eller muskelsmerte), kartlagt ved bruk av modifisert MF-SAF-

dagbok. Andelen pasienter som oppnådde dette sekundære effektendepunktet var signifikant høyere for 

fedratinib sammenliknet med placebo; med 33 av 91 pasienter (36 %) (95 % KI: 26 % - 46 %) i gruppen 

som opprinnelig var randomisert til 400 mg fedratinib versus 6 av 85 pasienter (7 %) (95 % KI: 2 % - 12 %) i 

placebo-gruppen (p<0,001) (14).  

Hos pasienter som opprinnelig var randomisert til fedratinib (og som hadde TSS >0 ved baseline), var 

median TSS redusert ved uke 4 og effekten fortsatte til uke 24 i studien, til forskjell fra placebo-gruppen, 

der de fleste pasientene ikke hadde noen symptomforbedring gjennom studieperioden på 24 uker. Dette 

er illustrert i Figur 2 (panel A). I samme figur (panel B) vises endringer i TSS fra baseline til uke 24 (baseline 

TSS >0) hos den enkelte pasient behandlet med enten 400 mg fedratinib eller placebo (14).  

 

Figur 2: Symptomrespons (total symptomskår [TSS]) for ulike behandlingsgrupper (panel A), og hos den enkelte pasient behandlet 

med enten 400 mg fedratinib eller placebo (panel B) (14) 
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Det var 14 pasienter i gruppen som opprinnelig var randomisert til 400 mg fedratinib versus 26 pasienter i 

placebo-gruppen som ikke hadde noen forbedringer i TSS (14).  

Det foreligger ikke analyser av de sekundære effektendepunktene OS eller PFS. Dette forklares med 

umodne data, dvs. at det var for få slike hendelser ved tidspunkt for analysen (datakutt 21.03.2013), 

ettersom langtidsoppfølgingen av pasientene ble begrenset som følge av prematur avslutning av studien 

(14).  

Det har senere blitt publisert oppdaterte analyser av data fra JAKARTA-studien (16). Median behandlings-

lengde med fedratinib 400 mg samlet sett var 15,5 måneder, mens median behandlingslengde med 

placebo var 6 måneder. Den vanligste årsaken til at pasienter seponerte behandlingen var prematur 

avslutning av studien (63,5 % av pasientene) for fedratinib-gruppen, mens det for placebo-gruppen var 

bytte av behandling til fedratinib («crossover») (74 % av pasientene). Varighet av respons for pasienter 

behandlet med fedratinib 400 mg (dvs. tidspunkt fra dokumentert reduksjon i miltstørrelse (volum) til 

sykdomsprogresjon/død), ble estimert ved bruk av Kaplan-Meier-metoden. Median responsvarighet for 

denne fedratinib-gruppen ble estimert til 18,2 måneder, men analysene er beheftet med mye sensurering 

av data pga. den premature avslutningen av studien (kun 6 av 54 pasienter [11 %] med respons fikk 

sykdomsprogresjon eller døde).  

De oppdaterte analysene endrer ikke på effektdokumentasjonen i nevneverdig grad i forhold til det som 

ble presentert i den opprinnelige publikasjonen fra studien (14), som oppsummert over.  

 

2.1.2.2 Bivirkninger 

Bivirkninger forekom hos en stor andel av pasientene i JAKARTA-studien samlet sett; hos 96 pasienter 

(100 %) i 400 mg fedratinib-gruppen og hos 89 av 95 pasienter (94 %) i placebo-gruppen. Alvorlige 

bivirkninger forekom hos 26 pasienter (27 %) i 400 mg fedratinib-gruppen og hos 22 pasienter (23 %) i 

placebo-gruppen (14).  

I gruppen som opprinnelig var randomisert til 400 mg fedratinib, hadde 21 av 96 pasienter seponert 

behandlingen innen utgangen av behandlingssyklus 6 (uke 24), 13 pasienter (14 %) som følge av 

bivirkninger. Tilsvarende var det 24 av 95 pasienter i placebo-gruppen som hadde seponert behandlingen 

innen utgangen av behandlingssyklus 6 (uke 24), 8 pasienter (8 %) som følge av bivirkninger. De vanligste 

bivirkningene som førte til seponering av behandlingen med fedratinib i denne perioden var 

trombocytopeni (7 pasienter), hjertesvikt (4 pasienter), oppkast (4 pasienter) og diare (4 pasienter) (14).  

Tabell 6 viser en oversikt over de mest vanlig forekommende bivirkningene samlet sett (hos ≥10 % av 

pasientene) i hver av behandlingsarmene i JAKARTA-studien (14).  

Den mest vanlig forekommende hematologiske bivirkningen var anemi; hos 95 pasienter (99 %) i 400 mg 

fedratinib-gruppen, med alvorlighetsgrad 3 eller 4 hos 41 pasienter (43 %). Tilsvarende var det 86 

pasienter (91 %) i placebo-gruppen som fikk denne bivirkningen, med alvorlighetsgrad 3 eller 4 hos 24 

pasienter (25 %). Forekomsten av trombocytopeni, leukopeni og nøytropeni var høyere hos pasienter 

behandlet med fedratinib enn hos pasienter som fikk placebo (se Tabell 6).  
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De mest vanlig forekommende ikke-hematologiske bivirkningene var diare, oppkast og kvalme (se Tabell 

6). Forekomsten av gastrointestinale bivirkninger var høyest i løpet av første behandlingssyklus og avtok 

deretter med videre behandlingssykluser. Samlet var det 16 pasienter (8 %) som seponerte behandlingen 

med fedratinib (begge doser) i studien som følge av gastrointestinale bivirkninger (7 pasienter [7%] i 400 

mg fedratinib-gruppen).  

Infeksjoner forekom hos 40 pasienter (42 %) i 400 mg fedratinib-gruppen, med alvorlighetsgrad 3 eller 4 

hos 2 pasienter (2 %), mens tilsvarende andel var 26 pasienter (27 %) i placebo-gruppen (alvorlighetsgrad 

3 eller 4 hos 4 pasienter [4 %]). Urinveisinfeksjoner var hyppigst forekommende, men ingen spesifikk 

infeksjonstype ble observert hos ≥10 % av pasientene i noen av behandlingsgruppene.  

Overgang til akutt myelogen leukemi ble rapportert hos én pasient i hver av de to fedratinib-

dosegruppene og hos 2 pasienter i placebo-gruppen. Totalt 24 pasienter døde i løpet av de første 24 

ukene av studien; 4 pasienter (4 %) i 400 mg fedratinib-gruppen, hvorav 1 dødsfall (1 %) kunne tilskrives 

bivirkninger, mens tilsvarende andel var 10 pasienter (11 %) i placebo-gruppen (4 pasienter [4 %] pga. 

bivirkninger).  

Totalt fire (4) tilfeller av Wernickes encefalopati (WE) ble oppdaget i forbindelse med denne studien. Alle 

tilfellene ble rapportert hos pasienter behandlet med den høyeste doseringen i studien (500 mg 

fedratinib). Symptomer oppstod 6-44 uker etter oppstart av fedratinib-behandlingen og førte til 

permanent seponering av behandlingen. Påvisning av disse bivirkningene medførte, som tidligere nevnt, 

at det kliniske utviklingsprogrammet for fedratinib ble prematurt avsluttet, og dermed at JAKARTA-

studien ikke ble fullført i henhold til den opprinnelige planen. I tillegg til disse fire tilfellene med WE i 

JAKARTA-studien, har det også blitt rapportert om tilfeller med WE i andre studier med fedratinib (14).  
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Tabell 6: Uønskede medisinske hendelser (bivirkninger) som forekom hos ≥10 % av pasientene i JAKARTA-studien (14) 

 

 

I de oppdaterte analysene av data fra JAKARTA-studien ble det gjort endringer i måten sikkerhetsdata ble 

analysert og presentert på (16). I den opprinnelige analysen og publikasjonen ble alle unormale 

laboratorieverdier i studien rapportert som AE, selv om de også var til stede ved baseline og det ikke var 

noen forverring under studiens gang. I re-analysen var det kun nyoppståtte unormale laboratorieverdier 

eller eventuelle forverringer i laboratorieverdier under studien som ble vurdert som AE. Dette er en mer 

vanlig og akseptert praksis, og forventes å bedre reflektere den forventede forekomsten av slike 

bivirkninger.  

Re-analysen av sikkerhetsdata fra den 24-ukers dobbeltblindete behandlingsperioden viste at 21 % av 

pasientene i 400 mg fedratinib-gruppen fikk behandlingen midlertidig avbrutt som følge av bivirkninger; 

vanligst på grunn av diaré (5 %) og kvalme (4 %). Videre fikk 19 % av pasientene i 400 mg fedratinib-
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gruppen dosen redusert som følge av bivirkninger; vanligst på grunn av anemi (6 %), diaré (3 %), oppkast 

(3 %) og trombocytopeni (2 %). Forekomsten av bivirkninger med alvorlighetsgrad 3-4 som resulterte i 

midlertidig avbrudd i behandlingen eller dosereduksjon var 15 % i 400 mg fedratinib-gruppen og 13 % i 

placebo-gruppen. Bivirkninger resulterte i seponering av behandlingen hos 14 % av pasientene (13/96) i 

400 mg fedratinib-gruppen og hos 8 % av pasientene (8/95) i placebo-gruppen. Tabell 7 viser resultater fra 

den oppdaterte analysen.  

Tabell 7: Uønskede medisinske hendelser (bivirkninger) i JAKARTA-studien (re-analyserte data) (16) 
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Informasjon i gjeldende preparatomtale for fedratinib (2) forventes å gjenspeile sikkerhetsprofilen til 

fedratinib. Dette er også kort oppsummert i kapittel 1.4.1.  

 

2.1.3 Indirekte sammenlikning av fedratinib og ruksolitinib 

Det foreligger ingen studier som direkte sammenlikner fedratinib mot ruksolitinib. For å kunne vurdere 

relativ effekt må det derfor gjøres en indirekte sammenlikning (ITC). Basert på et systematisk litteratur-

søk, ble følgende studier identifisert og inkludert i en ITC; JAKARTA (fedratinib), og COMFORT-I og 

COMFORT-II (begge ruksolitinib). COMFORT-I og COMFORT-II-studiene er pivotale fase III-studier hos 

pasienter med MF (primær og sekundær) og begge inngikk også i dokumentasjonsgrunnlaget for 

metodevurderingen av Jakavi (ruksolitinib) for indikasjonen MF (9).  

For å kunne gjøre en ITC ved hjelp av nettverksmetaanalyser via felles komparator uten justering, er man 

avhengig av tilstrekkelig homogene studier, men de studiene som er identifisert er til dels forskjellige 

(f.eks. studiedesign, inklusjons-/eksklusjonskriterier, pasientkarakteristika og endepunkter). Det ble derfor 

vurdert at det var nødvendig å gjøre noen justeringer, og den relative effekten av fedratinib versus 

ruksolitinib er presentert i en «matching adjusted indirect comparison» (MAIC).  

Legemiddelverket har ikke gjort en inngående vurdering og validering av den innsendte ITC/MAIC, men 

presenterer likevel en kort oppsummering av resultatene som framkommer av denne.  

Sammenlikningene som er gjort er knyttet opp til effektendepunktene «andel pasienter som hadde ≥35 % 

reduksjon i miltstørrelse (volum) fra baseline til avslutning av syklus 6 (uke 24)» (Tabell 8) og «andel 

pasienter som hadde ≥50 % reduksjon i total symptomskår (TSS) fra baseline til avslutning av syklus 6 (uke 

24)» (Tabell 9), i tillegg til bivirkninger (Tabell 10).  

Det ble ikke gjort noen sammenlikning av de sekundære effektendepunktene OS eller PFS i denne ITC, på 

grunn av umodne data fra JAKARTA-studien, som ble prematurt avsluttet.  
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Tabell 8: Fedratinib 400 mg versus ruksolitinib – ITC-resultater for endepunktet «reduksjon i miltstørrelse (volum)». Kilde: BMS 

 

 

Tabell 9: Fedratinib 400 mg versus ruksolitinib – ITC-resultater for endepunktet «reduksjon i total symptomskår (TSS)». Kilde: BMS 
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Tabell 10: Uønskede medisinske hendelser (bivirkninger). Kilde: BMS 
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Når det gjelder effektendepunktet «andel pasienter som hadde ≥35 % reduksjon i miltstørrelse (volum)», 

viser analyseresultatene en numerisk bedre effekt av fedratinib sammenliknet med ruksolitinib, med en 

estimert forskjell i sannsynlighet for å oppnå dette effektendepunktet (risk difference; RD) på 14,7 % 

(95 % KI: 2,4-27,1). Når det gjelder effektendepunktet «andel pasienter som hadde ≥50 % reduksjon i total 

symptomskår (TSS)» er forskjellen noe mindre, med en risikoforskjell (RD) på -10,1 % (95 % KI: -25,9-5,7).  

Det er imidlertid viktig å merke seg at disse analysene er post hoc analyser, som i forkant ikke har blitt gitt 

styrke nok til å vise statistisk signifikante resultater. Resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet.  

Når det gjelder forskjell i forekomst av bivirkninger mellom fedratinib og ruksolitinib, er det noen 

bivirkninger som tydelig skiller seg ut med en høyere forekomst hos pasienter som er behandlet med 

fedratinib sammenliknet med ruksolitinib, nemlig gastrointestinale bivirkninger som kvalme, oppkast og 

diaré (uavhengig av alvorlighetsgrad). Det kan ikke utelukkes at dette vil kunne påvirke bruken av 

fedratinib i klinisk praksis, og det er da også anbefalt at profylaktisk antiemetika benyttes de første 8 

ukene av behandlingen med fedratinib og fortsettes deretter som klinisk indisert.  
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 AVSLUTTENDE MERKNADER 
I henhold til gjeldende bestilling fra Bestillerforum har Legemiddelverket oppsummert klinisk effekt og 
sikkerhet ved behandling med fedratinib (Inrebic). For et kort sammendrag av hovedtrekkene i metode-
vurderingen, se Oppsummering.  
 
En oppsummering av behandlingskostnader og budsjettkonsekvenser ved bruk av fedratinib til behandling 

av voksne pasienter med myelofibrose, som er Janus kinase (JAK)-hemmer-naive, vil framkomme i et 

separat notat fra LIS.  
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