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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  

1. Status og oppsummering 

Betulae cortex dry extract (tørt ekstrakt fra bjørkenever) til behandling av sår 
ved dystrofisk og junksjonal epidermolysis bullosa (EB) fra og med fødsel  
1.1 Oppsummering* 
Metoden omfatter en ny markedsføringstillatelse (MT) for et kjent virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge, EU eller i USA, men er 
under vurdering hos det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA) og US Food and Drug Administration (FDA). Metoden er tilkjent orphan drug 
designation (legemiddel for en sjelden sykdom) (1).  

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 
ATC-kode: D03AX13 
 
Virkestoffnavn: betulae 
cortex dry extract (tørt 
ekstrakt fra bjørkenever) 
 
Handelsnavn: - 
 
Legemiddelform: gel 
 
MT-søker/innehaver:  
Amryt Pharmaceuticals 
DAC (1)  

☒ Legemiddel 

☐ Annet: diagnostikk/tester/medisinsk 

utstyr, prosedyre/organisatoriske tiltak 

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

Hudsykdommer 

1.4 Tag (merknad) 
☐ Vaksine 

☐ Genterapi 

☐ Medisinsk stråling 

☐ Companion diagnostics 

☐ 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 

Kommentar: 

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
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2. Beskrivelse av metoden 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag 
Epidermolysis bullosa (EB) er en gruppe sjeldne arvelige hudsykdommer som karakteriseres av skjør hud og blemmedannelse i ulike lag av 
huden, som medfører smertefulle sår som heles langsomt. Selv lett trykk på huden eller slimhinner kan gi blemmer. Pasientene kan oppleve 
kløe, smerter, arrdannelse, deformiteter og funksjonstap. Symptomene oppstår oftest fra fødselen av eller kort tid etter (2). Komplikasjoner 
assosiert med EB inkluderer problemer med å svelge og spise, fordøyelsesproblemer, tannproblemer, øyekomplikasjoner og økt risiko for 
aggressivt hudkarsinom (3). 
 
Det er identifisert mutasjoner i over 16 ulike gener som er assosiert med EB, og over 30 subtyper av sykdommen er klassifisert, og fordelt i 
fire hovedgrupper; simplex, junksjonal, dystrofisk og Kindler. EB simplex er den minst alvorlige gruppen og inkluderer rundt 70 % av alle 
pasientene, som har lav risiko for alvorlige komplikasjoner. Junksjonal og dystrofisk EB er begge sjeldnere og kan være av varierende 
alvorlighetsgrad, hvorav de alvorligste formene av junksjonal EB medfører død i løpet av første leveår (3).  
 
Prevalensen av EB er rapportert å være rundt 10 per 1 million innbyggere og 20 per 1 million levende fødsler, hvorav rundt 30 % anslagsvis 
har junksjonal eller dystrofisk EB (3). Det fødes årlig ca. 1- 2 personer med EB i Norge (2). 

Dagens behandling 
Det finnes ikke noe godkjent legemiddel til behandling av EB i dag. Behandlingen består av forebygging av komplikasjoner og lindring av 
symptomer, slik som punktering av blemmer, beskyttende bandasjering og forebygging av infeksjoner, slik at sårene skal gro. Ved de 
alvorlige formene er jevnlig innleggelse i sykehus nødvendig (2, 4).  

Virkningsmekanisme  Virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt, men bjørkeneverekstrakt er vist å stimulere 
epiteldannelse i studier av keratinocytter (hudceller) fra mennesker, og i en sårmodell i gris (5). 

Tidligere godkjent indikasjon - 

Mulig indikasjon Behandling for å fremskynde heling av sår assosiert med junksjonal og dystrofisk epidermolysis 
bullosa hos pasienter fra og med fødsel (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 randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie og en åpen, kontrollert studie. 

Populasjon 
(n=antall deltakere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Pasienter (6 mnd til 81 
år) med junksjonal, 
dystrofisk eller Kindler 
EB, med sår av partiell 
tykkelse (10 - 50 cm2 
store), av varighet ≥ 3 
uker < 9 mnd 
(N = 223)  

Bjørkeneverekstrakt i 
gel påført i en tykkelse 
på 1 mm ved hvert 
sårskift minst hver 4. 
dag i 90 dager 

Placebogel påført i en 
tykkelse på 1 mm ved 
hvert sårskift minst 
hver 4. dag i 90 dager 

Andel pasienter 
med fullstendig 
lukket sår ved dag 
45 

EASE 
NCT03068780 
Fase III 

Estimeres avsluttet 
juli 2022. 

Pasienter med EB 
(N = 10) 

Bjørkeneverekstrakt i 
gel + beskyttende 
bandasjering påført 
halvparten av stort sår 
eller et mellomstort sår 

Beskyttende 
bandasjering påført 
andre halvparten av 
stort sår eller 
mellomstort sår på 
samme pasient  

Sårheling ved dag 
14 (nye sår) eller 
28 (kroniske sår) 
vurdert blindet vha 
bilder 

BEB-10 
NTC01294241 
Fase II 

Resultater 
foreligger. 

3.2 Metodevurderinger og –varsel 

Metodevurdering 
 - nasjonalt/lokalt - 
 

- Ingen relevante identifisert. 
  

Metodevurdering / 
systematiske 
oversikt 
 - internasjonalt - 
 

- Det foreligger minst en relevant internasjonal metodevurdering eller systematisk oversikt (6). 
 

Metodevarsel 
 

- Det foreligger minst et relevant metodevarsel (7, 8). 

 

 

  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03068780
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01294241?term=Oleogel-S10&draw=2&rank=6
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01294241?term=Oleogel-S10&draw=2&rank=6
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01294241?term=Oleogel-S10&draw=2&rank=6
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5. Versjonslogg 

5.1 Dato 5.2 Endringer gjort i dokument 
08.10.2021 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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