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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 

Molnupiravir til behandling av COVID-19  
 

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) (1) og US Food and Drug Administration (FDA) (1). Metoden har MT i UK (2).  

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 

ATC-kode: J05A 
 
Virkestoffnavn: molnupiravir 
 
Handelsnavn: N/A 
 
Legemiddelform: Kapsel, 
hard 
 
MT-søker/innehaver:  
Merck Sharp & Dohme 
(MSD) (1) 

☒ Legemiddel 

☐ Annet  

 

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

 
  

Infeksjonssykdommer 

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 

Kommentar: 
 

☐ Klinisk effekt relativ til komparator 

☐ Sikkerhet relativ til komparator 

☐ Kostnader / Ressursbruk 

☐ Kostnadseffektivitet 

☐ Juridiske konsekvenser 

☐ Etiske vurderinger 

☐ Organisatoriske konsekvenser  

☐ Annet 

 
 

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 
Covid-19 er en infeksjonssykdom forårsaket av koronaviruset SARS-CoV-2. Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi 
luftveisinfeksjon. SARS-CoV-2 ble identifisert i januar 2020. Det er identifisert flere mutasjoner av viruset, som overvåkes internasjonalt (3). 
Smitte med SARS-CoV-2 skjer fortrinnsvis ved nær kontakt med smittet person ved at man blir eksponert for små og store dråper som 
inneholder virus fra luftveiene. Inkubasjonstiden er vanligvis 4-5 dager. Luftveisinfeksjonen som forårsakes av SARS-CoV-2 kan gi alt fra 
milde symptomer til alvorlig sykdom, og i sjeldne tilfeller død. Første symptom er vanligvis fra øvre luftveier: vondt i halsen, forkjølelse, lett 
hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Noen utvikler mer alvorlige symptomer som tungpust, brystsmerter og 
forvirring (3).  
 
Alvorlige forløp, som krever behandling på sykehus, kan inntreffe 4-7 dager etter sykdomsdebut. Røntgenundersøkelse av lungene kan vise 
forandringer som tyder på virus-lungeinfeksjon. 15-25 % av sykehusinnlagte covid-19 pasienter trenger intensivbehandling. Den vanligste 
årsaken er respirasjonssvikt, mens annen organsvikt (vanligst hjerte, nyre, lever), koagulasjonsforstyrrelser og septisk sjokk kan være 
årsaker til kritisk sykdom. Kritisk sykdom kjennetegnes oftest av tegn til en kraftig inflammatorisk aktivering med forhøyede verdier av 
inflammatoriske markører (for eksempel CRP, ferritin, IL-6) (3). 
 
I januar 2022 passerte Norge 500 000 meldte tilfeller av smitte av SARS-CoV-2. Per 14.01.22 hadde 7487 personer vært innlagt på sykehus 
med covid-19 og 1515 av disse var innlagt på intensivavdeling. 1381 personer var meldt døde som følge av covid-19 per 14.01.22 (4). 
Pasientgrunnlaget for behandling med molnupiravir i Norge er usikkert. Hvor mange pasienter med covid-19 som vil kunne være aktuelle for 
molnupiravir-behandling vil i stor grad avhenge av den videre smittesituasjonen for SARS-Cov-2, samt framtidige effekt- og sikkerhetsdata 
for legemiddelet. 

Dagens behandling 
Det er foreløpig ingen etablert behandling som virker på selve viruset, men vaksine gir god beskyttelse mot sykdom. Den generelle 
behandlingen består i febernedsettende, oksygentilførsel og intravenøs væskebehandling etter behov. Pasienter med lavt surstoffnivå i 
blodet kan ha nytte av immundempende behandling med et kortison-preparat. De fleste pasienter vil også få behandling som skal redusere 
risikoen for blodpropp. Bruk av pustemaskin (respirator) er aktuelt hos kritisk syke på intensivavdeling (5). I løpet av november og desember 
2021 er seks legemidler gitt MT for covid-19 i EU (6). Det foreligger ikke en veileder for, eller erfaring med, bruk av disse i Norge per i dag. 

Virkningsmekanisme  Molnupiravir er et antiviralt middel som hemmer vekst og spredning av flere RNA virusfamilier, 

inkludert koronavirus. Molnupiravir øker frekvensen av virusmutasjoner og virker som et kompetitivt 

substrat for virusets RNA-avhengige RNA polymerase. Resultatet er en hemming av replikasjonen, 

som er en forutsetning for at viruset kan formere seg. Antiviral aktivitet har vært vist mot et bredt 

spekter av virus, inkludert koronavirusene SARS-CoV-2, SARS-CoV og MERS-CoV. Aktiviteten var 

lik for kjente mutasjoner av SARS-CoV-2: alfa, beta, gamma og delta (7). 

Tidligere godkjent indikasjon N/A 

Mulig indikasjon Mild til moderat COVID-19 hos voksne med en positiv SARS-CoV-2 diagnostisk test som har minst 
en risikofaktor for å utvikle alvorlig sykdom (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 

Det foreligger klinisk dokumentasjon i form av minst tre fase 3 randomiserte, dobbeltblindende, placebo-kontrollerte kliniske studier.  

Populasjon 
(n = antall 
deltakere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Voksne over 18 år, 
uvaksinerte, ikke 
sykehusinnlagte, med 
mild eller moderat 
COVID-19, med 
mindre enn 5 dager 
siden positiv test på 
SARS-CoV-2 ved 
randomisering, og 
minst en egenskap 
eller underliggende 
sykdom som er 
assosiert med økt 
risiko for alvorlig 
sykdom. 
n=1850 

Molnupiravir 
kapsel 
200 mg hver 12. 
time i 5 dager 
eller 
400 mg hver 12. 
time i 5 dager 
eller 
800 mg hver 12. 
time i 5 dager 

Placebo kapsel 
1 kapsel x 2 i 5 
dager 

1.Andel pasienter 
som er 
sykehusinnlagt eller 
død uansett årsak 
(oppfølging i 29 
dager) 
2.Andel pasienter 
med en alvorlig 
bivirkning 
(oppfølging opptil 7 
mnd) 
3.Andel pasienter 
som avsluttet 
behandling på 
grunn av en 
bivirkning 

NCT04575597 
MOVe-OUT 
MK-4482-002 
Fase II/III 

Pågår. Forventes 
avsluttet mai 2022. 
Foreløpige resultater er 
publisert: Bernal et al 
2021 

Voksne over 18 år, 
med mild, moderat 
eller alvorlig COVID-
19, med behov for 
sykehusbehandling og 
mindre enn 10 dager 
siden positiv test på 
SARS-CoV-2 ved 
randomisering og 
siden første symptom. 
n=304 

Molnupiravir 
kapsel 
200 mg hver 12. 
time i 5 dager 
eller 
400 mg hver 12. 
time i 5 dager 
eller 
800 mg hver 12. 
time i 5 dager 

Placebo kapsel 
1 kapsel x 2 i 5 
dager 

1.Tid til vedvarende 
bedring 
2.Andel pasienter 
med en alvorlig 
bivirkning 
3.Andel pasienter 
som avsluttet 
behandling på 
grunn av en 
bivirkning 

NCT04575584 
MK-4452-001 
Fase II/III 

Avsluttet. 
Ikke publisert. 

Voksne over 18 år,  
Som bor sammen med 
en person med 
dokumentert positiv 
SARS-CoV-2 test og 
som har minst et 
symptom på COVID-
19. Inkluderte 
personer skal ikke ha 
påvist eller mistenkt 
COVID-19 og skal ikke 
ha hatt COVID-19 
tidligere 
n=1332 

Molnupiravir  
4 stk 200 mg 
kapsler hver 
12.time på dag 1 
til 5. 

Placebokapsler 
tilsvarende 
molnupiravir, 4 stk 
hver 12.time på dag 
1 til 5. 

1.Andel deltakere 
med bekreftet 
positiv test på 
SARS-CoV-2 og 
symptomer på 
COVID-19 i løpet av 
14 dager 
2.Andel deltakere 
med en eller flere 
bivirkninger 
3.Andel deltakere 
som avsluttet 
behandlingen på 
grunn av bivirkning 

NCT04939428 
MK-4482-013 
MOVe-AHEAD 
Fase III 

Pågår. 
Estimert avsluttet april 
2022 

Metodevurdering 
 - nasjonalt/lokalt 

-Metoden er ikke vurdert tidligere 
- Andre metoder er ikke vurdert eller bestilt til vurdering for samme indikasjon 

Metodevurdering 
/ systematiske 
oversikt 
 - internasjonalt - 
 

- Det foreligger minst en relevant internasjonal systematisk oversikt.  
Singh AK, Singh A, Singh R, Misra A. Molnupiravir in COVID-19: A systematic review of literature. Diabetes Metab 
Syndr. 2021 Nov-Dec;15(6):102329.  
 
- Metoden er under vurdering som et «Rolling Collaborative Review» i det europeiske nettverket for 
metodevurdering, EUnetHTA:  
Molnupiravir for the treatment of COVID-19. Diemen (The Netherlands): EUnetHTA; 2021. [date of citation]. 25 
pages. Report No.: RCR19, v6.0. Available from: https //www.eunethta.eu. 

Metodevarsel - Det foreligger minst et relevant metodevarsel (1). 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04575597?term=molnupiravir&draw=2&rank=2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34914868/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34914868/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04575584?term=NCT04575584&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04939428?term=NCT04939428&draw=2&rank=1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34742052/
https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2021/05/EUnetHTA-Covid-19_RCR19_Molnupiravir_v.6.0.pdf?x16454


Metodevarsel LM016_2022 
Oppdatert versjon 18.02.2022 

 

 
4. Referanser 

1. Specialist Pharmacy Service. Molnupiravir 2022 [Available from: https://www.sps.nhs.uk/medicines/molnupiravir/. 
2. NHS. Molnupiravir (Lagevrio) 2022 [Available from: https://www.nhs.uk/medicines/molnupiravir/. 
3. Folkehelseinstituttet. Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 2022 [Available from: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/?term=&h=1. 
4. Folkehelseinstituttet. Statistikk om koronavirus og covid-19 2022 [Available from: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-
sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/. 
5. Oslo Universitetssykehus. Covid-19-behandling 2021 [updated 21.12.2021. Available from: https://oslo-
universitetssykehus.no/behandlinger/covid-19. 
6. Statens Legemiddelverk. Aktuelle legemidler mot covid-19 i EU 2021 [updated 22.12.2021. Available from: 
https://legemiddelverket.no/godkjenning/legemidler-mot-covid-19/aktuelle-legemidler-mot-covid-19-i-eu#tocilizumab-(roactemra). 
7. Kabinger F, Stiller C, Schmitzova J, Dienemann C, Kokic G, Hillen HS, et al. Mechanism of molnupiravir-induced SARS-CoV-2 
mutagenesis. Nat Struct Mol Biol. 2021;28(9):740-6. 

 
 

5. Versjonslogg  

5.1 Dato 5.2 Endringer gjort i dokument 
18.02.2022 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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