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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 

Atogepant som profylakse mot migrene hos voksne som har minst 
4 migrenedager per måned 
1.1 Oppsummering* 
Metoden omfatter et nytt virkestoff. Metoden er godkjent til bruk i USA, men har foreløpig ikke MT i Norge eller i EU, og er under vurdering 
hos Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). (1) 

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 

ATC-kode: N02CD07 
 
Virkestoffnavn:  
atogepantmonohydrat 
 
Legemiddelform:  
tablett 
 
MT-søker/innehaver: 
AbbVie (2)  

☒ Legemiddel 

☐ Annet 

 

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

 
 

Nevrologi  

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 

☐ Kan være egnet for FINOSE 

Kommentar: 
 

☒ Klinisk effekt relativ til komparator 

☒ Sikkerhet relativ til komparator 

☒ Kostnader / Ressursbruk 

☒ Kostnadseffektivitet 

☐ Juridiske konsekvenser 

☐ Etiske vurderinger 

☐ Organisatoriske konsekvenser  

☐ Annet 

 
 

Statens legemiddelverk er ansvarlig for å utarbeide metodevarsler. Metodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder for norsk helsetjeneste blir identifisert og prioritert for 
metodevurdering. Et metodevarsel er ingen vurdering av metoden. Alle metodevarsler publiseres av Folkehelseinstituttet i MedNytt, som er Folkehelseinstituttets 
publiseringsplattform for metodevarsler. Metodevarsler som skal vurderes på nasjonalt nivå i Bestillerforum RHF til spesialisthelsetjenesten publiseres i tillegg på nyemetoder.no. 
For mer informasjon om identifikasjon av metoder, produksjon av metodevarsler og hvordan disse brukes, se Legemiddelverkets nettsider. 

  

https://www.legemiddelsok.no/
https://nyemetoder.no/
https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevarsling
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2. Beskrivelse av metoden 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag 
Migrene kjennetegnes av tilbakevendende moderat til alvorlig hodepine, ofte ledsaget av lysskyhet, kvalme og oppkast. Smertene kan gjøre 
det vanskelig å utføre daglige gjøremål. Hva som er årsaken til migrene er ikke fullt klarlagt, men smertene kan forårsakes av at blodårene 
utvides i deler av hjernen. Selv om det kan være ubehagelig, er ikke migrene farlig. (3) Kronisk migrene er definert som hodepine mer enn 
15 dager per måned over mer enn 3 måneder, og der minst 8 av disse dagene har preg av migreneanfall. Migrene som ikke er kronisk 
omtales som episodisk migrene. 
 
Prevalens i Norge: 15,3 % hos kvinner og 5,7 % blant menn i HUNT 4 (2015-17). Det er høyest prevalens hos kvinner ved 35 år alder. (4) 
Ifølge Reseptregisteret mottok 8 355 pasienter behandling med CGRP-hemmere i Norge i 2020. (5) 

Dagens behandling 
Migrene kan forebygges ved å unngå utløsende faktorer, som ofte er stress og uregelmessig søvn og måltider. Kondisjonstrening kan ha 
forebyggende effekt på linje med medikamenter.   
 
Medikamentell profylaktisk behandling av migrene er aktuelt for pasienter med to eller flere migreneanfall per måned, betydelig redusert 
livskvalitet, stort fravær fra arbeid eller skole eller dårlig effekt av anfallsbehandling. Mulige legemiddelklasser for profylaktisk behandling er 
ulike antihypertensiva (betablokkere, ACE-hemmer/AT2-blokker), antiepileptika, antidepressiva og CGRP (kalsitoningenrelatert peptid)-
antagonister. Pasienter med kronisk migrene kan også ha nytte av injeksjoner med onabotulinumtoksin A (Botox). (4) 
 
Atogepant tilhører legemiddelklassen CGRP-antagonister. CGRP-antagonister (erenumab, fremanezumab og galkanezumab) dekkes per i 
dag på blå resept etter individuell stønad for pasienter med kronisk migrene som ikke har fått god nok virkning av minst tre andre typer 
forebyggende legemidler mot migrene, og som oppfyller vilkår definert i Helsedirektoratets Vedlegg 1 til § 5-14 legemiddellisten. CGRP-
antagonister er ikke tilgjengelig på blå resept ved episodisk migrene.  
 

Virkningsmekanisme  Atogepant er en potent oral småmolekylær kalsitoningenrelatert peptid (CGRP)-antagonist som 

blokkerer bindingen av CGRP til reseptoren og hemmer CGRP-reseptorens funksjon. CGRP er et 

nevropeptid som finnes både sentralt og perifert i nervesystemet, og som er involvert i 

smertesignalering. (6)  

Tidligere godkjent indikasjon Ingen 

Mulig indikasjon Profylakse mot migrene hos voksne med minst 4 migrenedager i måneden (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 

☒ Det er ikke vurdert om metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode 

 
Kommentar fra FHI: 
 

 

  

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/virkestoffer/cgrp-hemmere
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3. Dokumentasjonsgrunnlag 

3.1 Relevante og sentrale kliniske studier 

Det foreligger klinisk dokumentasjon i form av minst to fase 3, multisenter, randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte studier  

Populasjon 
(n = antall 
deltakere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Voksne med 
episodisk migrene 
(4-14 
migrenedager per 
måned) 
(n = 910) 

atogepant  
10, 30 eller 60 mg 
tablett daglig i 
12 uker 

  

Placebotablett 

 
 

 

Endring fra baseline 
i gjennomsnittlig 
antall migrenedager 
per måned over 12-
ukers behandling 
 

NCT03777059 
ADVANCE  
Fase 3 

Avsluttet 
 
Resultater foreligger her  
 

Voksne med 
kronisk migrene 
(≥ 15 
hodepinedager per 
måned med ≥ 8 
migrenedager) 
(n = 750) 

atogepant 60mg 
1 gang daglig 
eller 
atogepant 30mg 
2 ganger daglig 
i 12 uker 

Placebotablett Endring fra baseline 
i gjennomsnittlig 
antall migrenedager 
per måned over 12-
ukers behandling 

NCT03855137 
PROGRESS 

Avsluttet, ingen 
resultater foreligger.  

3.2 Metodevurderinger og –varsel, nasjonalt og internasjonalt 
 

Metodevurdering 
 

- Andre CGRP-hemmere er vurdert for samme indikasjon ([høyfrekvent] episodisk migrene): se Aimovig, Ajovy og 
Vyepti 
- Andre CGRP-hemmere er vurdert for samme indikasjon (kronisk migrene): Aimovig, Ajovy, Emgality og Vyepti 

Metodevarsel 
 

- Det foreligger minst ett relevant internasjonalt metodevarsel (6). 
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