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ID2018_130 RISANKIZUMAB (SKYRIZI) TIL BEHANDLING AV
MODERAT TIL ALVORLIG PLAKKPSORIASIS.
Bakgrunn
Legemiddelverket mener det er godt dokumentert at risankizumab har minst like god effekt og
sikkerhet som adalimumab og ustekinumab med hensyn på behandling av moderat til alvorlig
plakkpsoriasis.
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har ikke vurdert om behandling med risankizumab er kostnadseffektiv, kun om det
har sammenlignbar effekt og sikkerhet som adalimumab og ustekinumab i behandling av
plakkpsoriasis. Den innsendte dokumentasjonen har ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved
behandling med risankizumab, for eksempel bedre effekt eller lavere doseringshyppighet enn annen
anbefalt biologisk behandling, kan rettferdiggjøre at risankizumab kan ha en høyere pris enn andre
godkjente biologiske behandlingsalternativer til bruk ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis.
LIS TNF BIO anbudet
Med bakgrunn i Hurtig Metodevurdering fra Legemiddelverket mener Sykehusinnkjøp HF avdeling
legemidler (heretter Sykehusinnkjøp) at risankizumab er et faglig likeverdig alternativ til andre
preparater for plakkpsoriasis som inngår i LIS TNF BIO anbudet.
Sykehusinnkjøp har etter forhandlinger med Abbvie mottatt pristilbud 20.08.2019 for risankizumab. I
tabellen under er behandlingskostnader ved bruk av risankizumab sammenlignet med øvrige
biologiske legemidler basert på innkommende tilbud i LIS TNF BIO 1906-anbudet.
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. Anbudsanbefalingene inkluderer kostnad for
infusjon for legemidler som settes intravenøst. Vi viser rene legemiddelkostnader og
behandlingskostnader inkludert infusjonskostnader.

Legemiddelkostnad for plakkpsoriasis basert på anbudspriser i LIS TNF BIO 1906
Preparat

År 1

År 2

År 1 + 2

Adalimumab
Humira
Infliksimab
Remsima

9

Etanercept
Benepali
Brodalumab
Kyntheum
Sekukinumab
Cosentyx
Stelara 45mg
Iksekizumab (Taltz) er godkjent i av Beslutningsforum 19.11.2018 etter tilbudsfrist.
Iksekizumab
Taltz
Risankizumab (Skyrizi) - Legemiddelkostnad for plakkpsoriasis basert på tilbudspris
fra 20.08.2019
Risankizumab
(Skyrizi)
Behandlingskostnad inkludert infusjonskostnad
Preparat

År 1

År 2

År 1 + 2

Infliksimab
Remsima
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