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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 

Ferumoksytol til intravenøs behandling av jernmangelanemi 
 

1.1 Oppsummering* 
Metoden er en ny formulering av et tidligere avregistrert virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge eller EU, men er under vurdering 
hos Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). Metoden har MT i USA (1). 

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 

ATC-kode: B03AC 
 
Virkestoffnavn:  
ferumoksytol  
 
Handelsnavn: - 
 
Legemiddelform:  
infusjonsvæske 
 
MT-søker/innehaver: Covis 
Pharma Europe (1) 

☒ Legemiddel 

☐ Annet 

 

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

 
 

Blodsykdommer  

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. 

2. Beskrivelse av metoden 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag 
Røde blodceller frakter oksygen fra lungene til celler rundt i kroppen. Ved anemi er antall røde blodceller lavere enn normalt. Den vanligste 
årsaken til anemi er mangel på jern. Dersom kroppen har for lite jern til dannelsen av proteinet hemoglobin som frakter oksygen i blodet, så 
vil antall røde blodceller avta og blodet kan ikke frakte oksygen like effektivt som før. Symptomer på jernmangelanemi er blant annet 
tretthet/slapphet, kortpustet, svimmel og blekhet (2). 
 

https://www.legemiddelsok.no/
https://nyemetoder.no/
https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevarsling
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Kroppen får som regel i seg nok jern via mat og drikke, men dersom man mister for mye blod, spiser for lite jern i kosten eller hvis kroppen 
har for dårlig opptak av jern, så kan man utvikle jernmangelanemi. Anemi kan skyldes blødninger, andre sykdommer slik som 
inflammatoriske sykdommer, nyresvikt eller blod- og beinmargssykdommer. For kvinner er referanseverdien for anemi hemoglobin <12 g/100 
ml hos kvinner, barn og unge, mens for menn er den <13 g/100 ml (3). Jernstatus undersøkes ved å måle transferrin, jern og ferritin i blodet 
(4).  
 
Det er usikkert hvor mange norske pasienter som vil være aktuelle for denne metoden.  

Dagens behandling 
Før man starter behandling er det viktig å undersøke årsaker til anemien og eventuelle underliggende sykdommer. I noen tilfeller er det nok å 
øke inntaket av jern i kostholdet, selv om dette kan ta lang tid. De fleste oppnår effekt av perorale jerntabletter. Ved mer alvorlig anemi er det 
nødvendig med transfusjonsbehandling (4). Dersom det er en underliggende årsak til anemien, så er det viktig at denne behandles.  

 

Virkningsmekanisme  Virkestoffet ferumoksytol er et jernholdig kompleks. Når det kommer inn i blodet og det blir tatt opp i 

leveren, milten og beinmargen blir jernet frigjort og erstatter det manglende jernet. Når kroppen har 

mer jern tilgjengelig vil det produseres mer hemoglobin som igjen vil korrigere anemien (5).  

 

Tidligere godkjent indikasjon - 

Mulig indikasjon Intravenøs behandling av jernmangelanemi (6) 

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: 
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3. Dokumentasjonsgrunnlag 

3.1 Relevante og sentrale kliniske studier 

Populasjon (n = antall 
deltakere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Voksne ≥ 18 år med Hb 
< 10 g/dl eller transferrin 
< 20 %, hvor oralt jern ikke 
var aktuelt 
 
n=812 

Ferumoksytol 
510 mg IV på 
dag 1 og dag 8   

Placebo  Antall som 
oppnådde ≥ 2 g/dl 
økning i Hb fra 
baseline til uke 5  

NCT01114139  
AMAG-FER-IDA-301 
fase III, randomisert, 
dobbeltblindet, 
placebokontrollert 
studie 

Avsluttet 
 
Resultater 

Voksne ≥ 18 år med Hb 
< 10 g/dl eller transferrin 
< 20 %, hvor oralt jern ikke 
var aktuelt  
 
n=605 

Ferumoksytol 
510 mg IV på 
dag 1 og dag 8   

Iron sucrose 
200 mg IV på dag 1 
og deretter på 4 
ikke-etterfølgende 
dager i løpet av en 
14-dagers periode 

Antall som 
oppnådde ≥ 2 g/dl 
økning i Hb fra 
baseline til uke 5 

NCT01114204   
AMAG-FER-IDA-302 
Fase III, randomisert, 
åpen, aktiv kontrollert 
studie 

Avsluttet 
 
Resultater 

Voksne ≥ 18 år med kronisk 
nyresvikt med baseline Hb 
≤ 11 g/dl 
 
n=304 

Ferumoksytol 
510 mg IV x 2 

Oralt jerntilskudd 
200 mg daglig 

Gjennomsnittlig 
endring i Hb fra 
baseline 

NCT00255424 
62745-6 
Fase III, randomisert, 
åpen 

Avsluttet  
 
Resultater  

Voksne ≥ 18 år som står på 
hemodialyse og bruker 
EPO-behandling. Baseline 
Hb ≤ 11,5 g/dl  
 
n=230 

Ferumoksytol 
510 mg IV x 2 (i 
løpet av 8 
dager) 

Oralt jerntilskudd 
200 mg daglig 

Gjennomsnittlig 
endring i Hb fra 
baseline 

NCT00233597,  
62745-5 
FASE III, randomisert, 
åpen studie 

Avsluttet 
 
Resultater  

3.2 Metodevurderinger og –varsel, nasjonalt og internasjonalt 
 

Metodevurdering 
 
 

- Andre metoder er vurdert/bestilt til vurdering for anemi ved kronisk nyresykdom: se NyeMetoder ID2020_107 
(roksadustat), ID2022_069 (vadadustat), ID2022_125 (daprodustat) 
 
 

Metodevarsel 
 

- Det foreligger minst ett relevant metodevarsel (7) 
 

  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01114139?term=AMAG-+FER-IDA-301&draw=2&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01114139?term=AMAG-+FER-IDA-301&draw=2&rank=2
https://clinicaltrials.gov/show/NCT01114204
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01114204?term=AMAG-+FER-IDA-302&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00255424?term=62%2C745-6&draw=2&rank=1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18525001/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00233597?term=62%2C745-5&draw=2&rank=1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19176796/
https://nyemetoder.no/metoder/roksadustat-evrenzo
https://nyemetoder.no/metoder/vadadustat
https://nyemetoder.no/metoder/daprodustat
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5. Versjonslogg  

5.1 Dato 5.2 Endringer gjort i dokument 
04.11.2022 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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https://www.mednytt.no/metodevarsler/2022/daprodustat-til-behandling-voksne-med-anemi-som-er-assosiert-med-kronisk-nyresykdom-ckd/
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