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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 

Liraglutid (Saxenda) som supplement til et sunt kosthold og økt fysisk aktivitet 
for vektkontroll hos ungdom i alderen 12 år og eldre med fedme 
1.1 Oppsummering* 
Metoden omfatter en indikasjonsutvidelse. Metoden fikk MT i Norge og EU 26.04.2021 (1) og i USA 25.03.2020 (2).  

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 
ATC-kode: A10BJ02 
 
Virkestoffnavn: Liraglutid 
 
Handelsnavn: Saxenda 
 
Legemiddelform:  
Injeksjonsvæske, 
oppløsning i ferdigfylt penn 
 
MT-søker/innehaver:  
Novo Nordisk A/S 

☒ Legemiddel 

☐ Annet: diagnostikk/tester/medisinsk 

utstyr, prosedyre/organisatoriske tiltak 

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

Endokrine sykdommer 

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 
Fedme kjennetegnes ved at mer fett akkumuleres på kroppen i forhold til det som er ønskelig. Den fundamentale årsaken til utvikling av 
fedme skyldes forstyrrelser i energibalansen, dvs. mellom energiinntak og energiforbruk. Fedme øker risikoen for utvikling av en lang rekke 
med sykdommer, deriblant hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2 (T2D), fettlever og visse kreftformer. I tillegg øker 
risikoen for belastningssykdommer i skjelett, ledd og muskler, og sykelig snorking (søvnapné) (3). Fedme hos barn og unge defineres ut fra 

kjønns- og aldersjusterte grenser for kroppsmasseindeks (ISO-KMI): Fedme = ISO-KMI30 og alvorlig fedme = ISO-KMI  35 (3). 
Prevalensen av fedme har vært stigende blant 15 år gamle jenter, fra 2% i 2005/06 til 5 % i 2018. Blant gutter var utviklingen i samme 
periode en nedgang fra 4% til 2% (4). Hovedårsakene til økende forekomst av overvekt er redusert fysisk aktivitet og høyt energiinntak via 
kostholdet (5). 

Dagens behandling 
Målet med behandling er å redusere og stabilisere vekten, øke livskvalitet og forebygge komplikasjoner av overvekt og fedme. Medikamenter 
har ikke hatt en plass i behandlingen av overvekt hos ungdom på grunn av manglende studier, først og fremst på langtidseffekter og 
sikkerhet (3, 5). Behandlingen går ut på økt fysisk aktivitet, kostveiledning og sosial og psykisk rådgivning. Tverrfaglig behandling er ofte 
nødvendig (3, 5). Helsedirektoratets veileder nevner under tiltak for ungdom med ISO-KMI>35, at orlistat er godkjent for bruk til ungdom i 
USA og i ett land i Europa (Sveits). Saxenda er det første godkjente preparatet i Norge til behandling av fedme hos ungdom. 

Virkningsmekanisme  Liraglutid er en glukagonliknende peptid-1-analog (GLP-1-analog) som bindes til og aktiverer GLP-

1-reseptoren (GLP-1-reseptoragonist). GLP-1 er en fysiologisk regulator for appetitt og matinntak, 

men nøyaktig virkningsmekanisme er ikke helt klarlagt. Human kroppsvekt reduseres hovedsakelig 

via reduksjon av fettmasse, der den relative reduksjonen av visceralt fett er større enn reduksjonen 

av underhudsfett. Energiforbruket øker ikke. Insulinutskillelsen stimuleres, glukagonutskillelsen 

reduseres på en glukoseavhengig måte, og fastende og postprandial glukose reduseres. Den 

glukosenedsettende effekten er mer uttalt ved prediabetes og diabetes sammenlignet med 

pasienter med normoglykemi. 

Tidligere godkjent indikasjon Saxenda er indisert som supplement til diett med redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet for 
vektkontroll hos voksne pasienter med initial BMI (Body Mass Index) på: 
• ≥ 30 kg/m² (fedme) eller 
• ≥ 27 kg/m² til < 30 kg/m² (overvekt) ved forekomst av minst én vektrelatert komorbiditet, som 
dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus type 2), hypertensjon, dyslipidemi eller obstruktiv 
søvnapné. 
Behandling med 3,0 mg Saxenda daglig skal seponeres etter 12 uker, dersom pasienten ikke 
oppnår et vekttap på minst 5 % av opprinnelig kroppsvekt. 

Mulig indikasjon Ungdom (≥ 12 år) 
Saxenda kan brukes som supplement til et sunt kosthold og økt fysisk aktivitet for vektkontroll hos 
ungdom i alderen 12 år og eldre med: 
• fedme (BMI tilsvarende ≥ 30 kg/m2 som internasjonal grenseverdi hos voksne) og 
• kroppsvekt over 60 kg. 
Behandling med 3,0 mg Saxenda daglig, eller maksimalt tolererte dose, skal seponeres og re-
evalueres etter 12 uker, dersom pasienten ikke oppnår en reduksjon i BMI eller BMI z-score på 
minst 4 %. 

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 klinisk studie med barn 12-17 år med 
kroppsmasseindeks tilsvarende ≥30kg/m2 hos voksne. EMA har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Saxenda i en eller 
flere subgrupper av den pediatriske populasjonen ved behandling av fedme og ved behandling av Prader-Willis syndrom. Studier for 
ytterligere dokumentasjon av subgrupper pågår. 

Populasjon (n=antall 
deltakere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Ungdom 12-17 år med 
ISO-BMI≥30kg/m2 

(n=251)  

Liraglutide 3 mg, 
subkutant en gang 
daglig 

Placeboinjeksjon 
subkutant en 
gang daglig 

Endring i BMI SDS fra 
baseline (uke 0) til uke 
56. 

NCT02918279, 
fase 3 

Resultater er 
publisert: Kelly et al 
2020  

Barn 6-18 år med 
Prader-Willi Syndrom og 
ISO-BMI≥30kg/m2 

(n=56) 

Liraglutide 
subkutant en gang 
daglig 

Placeboinjeksjon 
subkutant en 
gang daglig 

Endring i BMI SDS fra 
baseline (uke 0) til 

1. uke 16 
2. uke 52 

NCT02527200 
Fase 3 

Studien er fullført, 
men resultater ikke 
publisert  

3.2 Metodevurderinger og –varsel 

Metodevurdering 
 - nasjonalt/lokalt - 
 

- Det pågår en metodevurdering av liraglutid (Saxenda) for behandling av overvekt hos voksne for refusjon 
etter blåreseptforskriften.    

Metodevurdering / 
systematiske oversikt 
 - internasjonalt - 
 

- Det foreligger minst en relevant internasjonal metodevurdering fra NICE, men kun for bruk hos voksne (6).  
 
 

Metodevarsel 
 

- Det foreligger et relevant metodevarsel (7). 

 

 

  

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02918279
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1916038?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1916038?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02527200?term=NCT02527200&draw=2&rank=1
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