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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 

Daridorexant til behandling av insomni hos voksne 
1.1 Oppsummering* 
Metoden omfatter et nytt 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) (1,2). 

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 
ATC-kode: N05C 
 
Virkestoffnavn: daridorexant 
 
Handelsnavn: N/A 
 
Legemiddelform: 
Filmdrasjert tablett 
 
MT-søker/innehaver: 
Idorsia Pharmaceuticals (1) 

☒ Legemiddel 

☐ Annet:  

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

Psykiske lidelser og 
ruslidelser 

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 
Med insomni menes utilstrekkelig søvn som resulterer i nedsatt funksjonsnivå på dagtid i form av tretthet, humørsvingninger og redusert yte- 
og konsentrasjonsevne. Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen og foreligger når pasienten opplever søvnproblemer i 
tillegg til at man ikke føler seg uthvilt på dagtid. Søvnproblemene er gjerne operasjonalisert til innsovningstid > 30 minutter, og/eller 
oppvåkninger på > 30 minutter per natt og/eller oppvåkning > 30 minutter før ønsket oppvåkningstidspunkt. Kronisk insomni defineres som 
plager minst 3 dager per uke over minst 3 måneder (5). Cirka 10-15 % av voksne har insomni. Forekomsten er høyere hos kvinner og eldre, 
og ser ut til å ha økt de siste årene. Undersøkelser fra mange forskjellige land viser at rundt hver tredje voksne person har søvnproblemer av 
og til (4). Det er usikkert hvor mange norske pasienter som vil være aktuelle for metoden. 

Dagens behandling 
Det finnes ikke nasjonale behandlingslinjer for insomni. Legemiddelhåndboka angir at ved kortvarig/akutt insomni kan det være indikasjon for 
kortvarig behandling med legemidler som korttidsvirkende hypnotika (zopiklon og zolpidem), depot-melatonin og doksylamin. Ikke-
farmakologiske metoder (søvnhygiene, kognitiv atferdsterapi for insomni) kan være et godt alternativ eller supplement. Ved kronisk insomni 
er kognitiv atferdsterapi (CBTi) førstevalget. Selv ved sannsynlig bakenforliggende årsak (komorbid insomni) kan CBTi forsøkes i tillegg til 
behandling av underliggende sykdom. Ved medikamentell behandling bør melatonin i depotform prøves først, iallfall hos pasienter over 55 
år. Det finnes flere andre alternativer. Hypnotika frarådes ved kroniske insomni, men ved behov kan intermitterende behandling med 
benzodiazepinliknende middel forsøkes (5). 

Virkningsmekanisme  Daridorexant er en dobbel orexin reseptorantagonist (DORA). DORAs er rettet mot orexin systemet 
gjennom selektiv binding til G-proteinkoblede reseptorene orexin 1 (OX1R) og orexin 2 (OX2R) som 
befinner seg i visse hjerneområder. Orexiner er nevropeptider som fremmer våkenhet gjennom 
reseptorene OX1R og OX2R. Til sammen utgjør disse nevropeptidene og reseptorene orexin-
systemet, som spiller en vesentlig rolle i å regulere riktig vedlikehold av søvn/våkenhet. En orexin 
reseptorantagonist som daridorexant ville kunne virke mot insomni ved å blokkere aktiviteten til 
orexin og redusere overaktiv våkenhet (3,6). Administrasjonsmåte for metoden er peroralt (1). 

Tidligere godkjent indikasjon N/A 

Mulig indikasjon Behandling av insomni hos voksne (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 4 multi-senter, randomiserte, dobbelt-blindede, placebokontrollerte kliniske studier. 

Populasjon  
(n=antall deltakere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Voksne og eldre 
pasienter med insomni 
(N=930) 

Daridorexant 25 mg 
tabletter p.o 
1 gang daglig 
 
 

Placebo Wake After Sleep Onset 
(WASO) (sleep 
maintenance) 
[Tidsramme: endring fra 
baseline til måned 1 og 
3]. 
 
Latency to Persistent 
Sleep (LPS) (sleep 
onset) [Tidsramme: 
endring fra baseline til 
måned 1 og 3]. 
 

NCT03545191 
 
ID-078A301 
Fase III 

Avsluttet februar 
2020 

Voksne og eldre 
pasienter som lider av 
søvnproblemer 
(N=924) 

Daridorexant  
tabletter p.o 
10 eller 25 mg 
1 gang daglig 
 
 
 
 

Placebo WASO 
LPS 

NCT03575104 
 
ID-078A302 
Fase III 
 

Avsluttet mai 2020 

Voksne og eldre 
pasienter som lider av 
søvnproblemer 
(N=804) 

Daridorexant  
tabletter p.o 
10, 25 eller 50 mg 
1 gang daglig 
 
 

Placebo Serious adverse events 
(SAEs) [Tidsramme: 
Varighet i opptil 45 uker] 
 
Treatment-emergent 
adverse events (TEAEs) 
[Tidsramme: Varighet i 
opptil 45 uker] 

NCT03679884 
Fase III 

Avsluttet februar 
2021 

Voksne pasienter med 
insomni 
(N=360) 

Daridorexant  
tabletter p.o 
5, 10, 25 eller 50 mg 
1 gang daglig 
i 4 uker 
 

Placebo 
i 4 uker 
 
Eller 
Zolpidem  
10 mg kapsler p.o 
1 gang daglig  
i 4 uker 

Change in Wake After 
Sleep Onset (WASO) 
[Tidsramme: endring fra 
baseline til dag 1 og 2]. 

NCT02839200 
Fase II 

Avsluttet juni 2017 
Publikasjon 
foreligger (7).  

3.2 Metodevurderinger og –varsel 

Metodevurdering 
 - nasjonalt/lokalt - 
 

- Ingen relevante metodevurderinger for voksen pasientpopulasjon er identifisert 

Metodevurdering / 
systematiske oversikt 
 - internasjonalt - 
 

- Ingen relevante identifisert 
 

Metodevarsel 
 

- Det foreligger minst et relevant metodevarsel (3). 

 

 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03545191?term=NCT03545191&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03575104?term=NCT03575104&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03679884?term=NCT03679884&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02839200


Metodevarsel LM104_2021 
Oppdatert versjon 08.10.2021 

 

4. Referanser 

1. Daridorexant: Idorsia · Insomnia in adults [nettdokument]. Specialist Pharmacy Service, NHS. [oppdatert mars 2021; lest 
06.september 2021]. Tilgjengelig fra: Daridorexant – Medicines – SPS - Specialist Pharmacy Service – The first stop for 
professional medicines advice 

2. Draft CHMP agenda for the meeting on 19-22 July 2021, EMA/CHMP/404698/2021. [Publisert 19. juli 2021; lest 06.september 
2021].  

3. Daridorexant for Insomnia | Innovation Observatory (nihr.ac.uk). Newcastle upon Tyne, UK: NIHR Innovation Observatory; 2020. 
Health Technology Briefing NIHRIO ID: 13281. 

4. Søvnvansker (insomni). Folkehelserapporten, FHI. [oppdatert 29. november 2018; lest 07.september 2021]. Tilgjengelig fra: 
Søvnvansker - Folkehelserapporten - FHI 

5. Insomni, Norsk Legemiddelhåndbok. [oppdatert 27.oktober 2020; lest 07.september 2021]. Tilgjengelig fra: T5.2.2 Insomni | 
Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no) 

6. Scammell TE, Arrigoni E, Lipton JO. Neural Circuitry of Wakefulness and Sleep. Neuron. 2017;93(4):747-765. 
doi:10.1016/j.neuron.2017.01.014 

7. Dauvilliers, Yves, et al. "Daridorexant, a new dual orexin receptor antagonist to treat insomnia disorder." Annals of neurology 87.3 
(2020): 347-356. 

 

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 
https://www.legemiddelsok.no/. Velg «endre dine søkeinnstillinger» for å inkludere ikke markedsførte legemidler. 

 

https://www.sps.nhs.uk/medicines/daridorexant/
https://www.sps.nhs.uk/medicines/daridorexant/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-chmp-agenda-19-22-july-2021-meeting_en.pdf
https://www.io.nihr.ac.uk/report/daridorexant-for-insomnia/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten/?term=&h=1
https://www.legemiddelhandboka.no/T5.2.2/Insomni
https://www.legemiddelhandboka.no/T5.2.2/Insomni
https://www.legemiddelsok.no/

