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*Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en legemiddelindikasjon (metode) på et tidlig tidspunkt, og oppdateres ikke 
regelmessig. Det kan tilkomme endringer i regulatorisk status og godkjent indikasjonsordlyd. For informasjon om endringer, se 
Legemiddelsøk.no.  
 

 

Metodevarsel for legemiddel 

1. Status og oppsummering 

Abaloparatid til behandling av beinskjørhet  
1.1 Oppsummering* 
Metoden omfatter et nytt virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge eller EU, men er under vurdering hos Det europeiske 
legemiddelkontoret (EMA) (1). Metoden har MT i USA, og selges under preparatnavnet Tymlos (2). 

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 
ATC-kode: H05AA04 
 
Virkestoffnavn: abaloparatid 
 
Handelsnavn: - 
 
Legemiddelform: 
injeksjonsvæske, oppløst i 
ferdigfylt penn 
 
MT-søker/innehaver: 
Radius Health (3) 

☒ Legemiddel 

☐ Annet  

 

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet:  

Muskel-, skjelett- og 
bindevevssykdommer 
 

1.4 Tag (merknad) 
☐ Vaksine 

☐ Avansert terapi (gen-/celleterapi) 

☐ Medisinsk stråling 

☐ Krever tilhørende diagnostikk eller 

medisinsk utstyr 

☐ Annet: 

1.7 Bestillingsanbefaling  1.8 Relevante vurderingselementer for en metodevurdering 
Metodevurderinger 

☐ Fullstendig metodevurdering  

☒ Hurtig metodevurdering (CUA) 

☐ Forenklet vurdering 

☐ Avvente bestilling 

☐ Ingen metodevurdering 

Kommentar: 

☒ Klinisk effekt relativ til komparator 

☒ Sikkerhet relativ til komparator 

☒ Kostnader / Ressursbruk 

☒ Kostnadseffektivitet 

☐ Juridiske konsekvenser 

☐ Etiske vurderinger 

☐ Organisatoriske konsekvenser  

☐ Annet 

 

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Statens legemiddelverk ansvar for den nasjonale funksjonen for metodevarsling. Metodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder for 
norsk helsetjeneste blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Et metodevarsel er ingen vurdering av metoden. MedNytt er Folkehelseinstituttets publiseringsplattform for 
metodevarsler. Metodevarsler som skal vurderes på nasjonalt nivå i Bestillerforum RHF til spesialisthelsetjenesten publiseres på nyemetoder.no. For mer informasjon om 
identifikasjon av metoder, produksjon av metodevarsler og hvordan disse brukes, se Om MedNytt. 

  

https://www.legemiddelsok.no/
https://nyemetoder.no/
http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/om-mednytt


Metodevarsel LM048_2022 
Oppdatert versjon 13.05.2022 

 
 

2. Beskrivelse av metoden 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag 
Beinskjørhet eller osteoporose er en skjelettsykdom som gjør at beinstrukturen er mer skjør og utsatt for beinbrudd (4, 5). Symptomer er 
derfor brudd som oppstår ved mindre påkjenninger. Ved primær osteoporose er årsaken ukjent, mens ved sekundær osteoporose er årsaken 
som oftest underliggende sykdommer eller legemiddelbehandling. Beinvev dannes og brytes ned i skjelettet hele tiden, men med alderen 
brytes beinvevet ned raskere enn det lages nytt. Hos kvinner ses høyere bentap de første 10 årene etter overgangsalderen pga. mangel på 
østrogen. Postmenopausal beinskjørhet eller osteoporose som oppstår som følge av den naturlige aldringsprosessen tilhører gruppen 
primær osteoporose. 
 
Av ukjente årsaker ser det ut til at risiko i Norge er spesielt høy (4). Oslo har verdens høyeste insidens av lårhalsbrudd, håndleddsbrudd og 
kompresjonsbrudd i ryggen. Ca. 300 000 personer har benskjørhet i Norge. Det er usikkert hvor mange som er aktuelle for behandlingen. 
 

Dagens behandling 
Vitamin D og kalsium er basisbehandling ved osteoporose. Ikke-medikamentelle tiltak omfatter økt fysisk aktivitet, røykeslutt og redusert 
alkoholinntak. Medikamentell behandling kan deles i to hovedgrupper (4): a) de som reduserer beinnedbrytningen (hemmer osteoklastenes 
aktivitet; resorpsjonshemming), f.eks bisfosfonater, østrogenmodulerende middel (raloksifen), østrogen, tibolon, kalsitonin og denosumab, 
eller b) de som øker beinoppbyggingen (øker osteoblastenes aktivitet, formasjonsstimulering), f.eks. romozosumab, parathyroideahormon 
(teriparatid) og androgene steroider (testosteron). Legemidlene tas vanligvis som tabletter, men kan i noen tilfeller bli gitt som injeksjoner 
eller intravenøse infusjoner som administreres sjeldnere (1 gang per måned til et par ganger per år). Bisfosfonater er førstevalgs behandling. 
Teriparatid og romozosumab gis ved alvorlige tilfeller med mange brudd, svære ryggbrydd eller ved nytt brudd under pågående 
bisfosfonatbehandling. Hormonerstatning er aktuelt hos kvinner med svært fremskreden beinskjørhet og som ikke kan ta noen av de andre 
legemidlene som reduserer beinnedbrytningen.  
 
Utfordringen med medikamentell behandling er behandlingsvarighet. Resorpsjonshemmere reduserer risikoen for osteoporotiske brudd, men 
øker risikoen for kjevenekrose og atypiske lårskraftbrudd med økende behandlingsvarighet. Risiko for brudd øker også etter seponering. 
Langvarig behandling med hormonerstatning veier ikke opp for risikoen som følges med.   

Virkningsmekanisme  Abaloparatid etterligner parathyroid hormon og dermed stimulerer beinoppbygning ved å virke på 
celler som er essensielle for beinoppbygning (osteoblastere). (6) 

Tidligere godkjent indikasjon N/A 
 

Mulig indikasjon Behandling av osteoporose. (1) 

Kommentar fra FHI ved 
Companion Diagnostics  

☐ Metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode (ny diagnostisk praksis) 

☐ Metoden vil ikke medføre bruk av ny diagnostisk metode (allerede etablert diagnostisk praksis) 

☒ Det er på nåværende tidspunkt uavklart om metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode 

 
Kommentar fra FHI: 
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3. Dokumentasjonsgrunnlag 

3.1 Relevante og sentrale kliniske studier 

Det foreligger klinisk dokumentasjon i form av minst en klinisk studie (randomisert, placebokontrollert fase III studie). 

Populasjon 
(n = antall 
deltakere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Menn 45-85 år 
med primær 
osteoporose eller 
osteoporose 
assosiert med 
hypogonadisme 
 
N= 228 

Abaloparatid 80 
mcg administrert 
daglig som 
subkutan 
injeksjon 

Placebo administrert 
daglig som subkutan 
injeksjon 

Prosentvis 
endring i 
beintetthet i 
korsryggen 

NCT03512262 
ATOM 
Fase III 

Avsluttet 
 

Kvinner 50-85 år 
med 
postmenopausal 
osteoporose 
 
N= 474 

Abaloparatid 
300 mcg 
administrert i 5 
minutter daglig 
gjennom sMTS 
enhet for 
transdermal 
applikasjon på 
låret 

Abaloparatid 80 mcg 
daglig injisert i 
abdomen 

Prosentvis 
endring i 
beintetthet i 
korsryggen 

NCT04064411 
Fase III 

Avsluttet 

Postmenopausal
e kvinner 50-85 
år 
 
N=23 

Abaloparatid 80 
mcg administrert 
subkutant en 
gang per dag 

N/A Prosentvis 
endring av 
beinoverflaten i 
spongiøst ben 

NCT03710889 
Fase III 

Avsluttet, resultater 
foreligger 

Pasienter som 
har fullført 
NCT02653417 
studien 
 
N=1139 

Alendronat 70 
mcg administrert 
peroralt en gang 
per uke inntil 24 
måneder 
etterfulgt av 
abaloparatid 80 
mcg administrert 
subkutant daglig 
i 18 måneder 

Alendronat 70 mcg 
administrert peroralt 
en gang per uke inntil 
24 måneder etterfulgt 
av placebo 
administrert 
subkutant daglig i 18 
måneder 

Antall pasienter 
med nye 
vertebrale brudd 

NCT01657162 
ACTIVExtend 
Fase III 

Avsluttet, resultater 
foreligger 

Postmenopausal
e kvinner 50-85 
år 
 
N= 2 463 

Abaloparatid 80 
mcg administrert 
subkutant daglig 
 
Eller 
 
Teriparatid 20 
mcg administrert 
subkutant daglig 

Placebo administrert 
subkutant daglig 

Antall pasienter 
med nye 
vertebrale brudd 

NCT01343004 
ACTIVE 
Fase III 

Avsluttet, resultater 
foreligger 

3.2 Metodevurderinger og –varsel 

Metodevurdering 
 - nasjonalt/lokalt 

- Andre metoder er vurdert og bestilt til vurdering for samme indikasjon: se Romosozumab I, Romosozumab II 

Metodevurdering 
/ systematiske 
oversikt 
 - internasjonalt - 

- Det foreligger minst en relevant systematisk oversikt (7-10). 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03512262
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04064411
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33434314/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02653417?term=NCT02653417&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01657162
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01657162
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01343004
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01343004
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger/E/Evenity_Osteoporose_2021.pdf
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger/E/Evenity_Osteoporose_2021.pdf
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Metodevarsel - Det foreligger minst et relevant metodevarsel (11). 
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5. Versjonslogg  

5.1 Dato 5.2 Endringer gjort i dokument 
13.05.2022 Laget metodevarsel* 

DD.MM.ÅÅÅÅ Endret dokumentasjonsgrunnlag basert på nytt søk av DD.MM.ÅÅÅÅ 

DD.MM.ÅÅÅÅ Endret status for metoden 

*Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en legemiddelindikasjon (metode) på et tidlig tidspunkt, og oppdateres ikke 
regelmessig. Det kan tilkomme endringer i regulatorisk status og godkjent indikasjonsordlyd. For informasjon om endringer, se 
Legemiddelsøk.no. Velg «endre dine søkeinnstillinger» for å inkludere ikke markedsførte legemidler. 
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