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Anamorelin til behandling av anoreksi, kakeksi og utilsiktet 
vekttap hos voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft 
(NSCLC)  
Legemiddel, Primærhelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, Kreft, Lunge 
Anamorelin (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.) 

Status for bruk og godkjenning 

 Tidsperspektiv: 
 
 
 
 
 
 

Metoden har foreløpig ikke markedsføringstillatelse (MT), men er under vurdering av De europeiske legemiddelmyndighetene 
(EMA). Søknaden ble innsendt i oktober 2015. Legemidlet er under vurdering med fast-track status i USA (1). 

Status for dokumentasjon 

Metodevurdering 

Norske metodevurderinger:  
- Metoden er ikke tidligere vurdert i Norge.  

Utenlandske metodevurderinger: 
- NIHR Horizon Scanning Research & Intelligence Centre  
- NewDrugsOnline 

Beskrivelse av den nye metoden, aktuell pasientgruppe og dagens tilbud  

Anamorelin (Adlumiz) er et nytt legemiddel, og det første med indikasjon for kakeksi ved kreftsykdom. Anamorelin er den 
første i sin klasse av perorale ghrelin-reseptoragonister som binder og stimulerer utskillelsen av veksthormon sentralt, og 
dermed etterligner appetittøkende og anabole effekter av ghrelin (2). 
 

Undervekt og ufrivillig vekttap hos lungekreftpasienter behandles i dag ved at pasienten tilbys næringstett mat og 
næringsdrikker, evt. sondeernæring eller intravenøs ernæring (3). Etter nøye vurdering kan man forsøke medikamentell 
behandling som stimulerer matlysten og påvirker vekttapet. Ved kort forventet levetid kan kortikosteroider brukes for en rask 
appetittstimulerende effekt (4). Det finnes i dag ca 1500-2000 pasienter med ikke-småcellet lungekreft i Norge i dag, hvorav 
ca. 60 % 1 kan være aktuelle for behandling med Adlumiz. Prinsippet er også trolig overførbart til behandling av kakeksi i 
andre pasientpopulasjoner i fremtiden.  
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Metode for utforming av varsel og hovedkilder til informasjon  

Hovedkilder for metodevarselet er:  
1) New Drugs Online (www.ukmi.nhs.uk) 
2) NIHR Horizon Scanning Research & Intelligence Centre, UK: Anamorelin for anorexia-cachexia in advanced non-small cell lung cancer, 2013 
3) Oncolex (http://oncolex.no/Lunge) 
4) Norsk Elektronisk Legehåndbok (www.nel.no) 
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1 Anslag fra det utenlandske tidlig metodevarselet (2) 
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