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Perampanel (Fycompa) som tilleggsbehandling ved epileptiske 
anfall hos pasienter under 12 år 
Type metode: Legemiddel 
Område: Barn og unge; Nevrologi 
Virkestoffnavn: perampanel 
Handelsnavn: Fycompa 
ATC-kode: N03AX22 
MT søker/innehaver: Eisai (1) 
Finansieringsansvar: Folketrygden, Blåresept 

Status for bruk og godkjenning 
Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:  
 
 
 
 
 
 
Metoden omfatter en indikasjonsutvidelse. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge eller EU, men er godkjent i USA av US Food 
and Drug Administration (FDA). Metoden er under vurdering hos det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA) (1).  
Beskrivelse av den nye metoden  
Perampanel er det første virkestoffet i gruppen selektive, ikke-kompetitive hemmere (antagonister) av AMPA-glutamat-
reseptoren på postsynaptiske nevroner. Den eksakte virkningsmekanismen bak perampanels antiepileptiske effekter hos 
mennesker har enda ikke blitt helt klarlagt (2).  
 
Perampanel (Fycompa) er allerede godkjent i Norge og EU for tilleggsbehandling av partielle anfall med eller uten sekundære 
generaliserte anfall hos voksne og ungdom fra 12 års alder med epilepsi, og for tilleggsbehandling av primære generaliserte 
tonisk-kloniske anfall hos voksne og ungdom fra 12 års alder med idiopatisk generalisert epilepsi. Indikasjonsutvidelsen 
gjelder tilsvarende behandling hos barn <12 år. Perampanel (Fycompa) administreres peroralt som tabletter eller som mikstur 
(suspensjon), men mikstur er ikke markedsført i Norge ennå (1,2).  
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag  
Epilepsi kan inndeles i tre hovedtyper; fokale, generaliserte eller uklassifiserte. Fokale anfall (også kalt partielle anfall) er 
epileptiske anfall med start i et nevronalt nettverk begrenset til den ene hjernehalvdelen. Fokale anfall kan være uten eller med 
svekket bevissthet, og kan utvikles videre til (sekundære) generaliserte anfall, dvs. anfall som oppstår og utspiller seg i 
utbredte nettverk som involverer begge hjernehalvdeler. Generaliserte anfall kan også oppstå primært, dvs. at begge 
hjernehalvdeler blir affisert ved start av anfallet. Generaliserte anfall kan inndeles i undergrupper avhengig av de kliniske 
symptomene (absenser, myoklonier, kloniske anfall, toniske anfall, atoniske anfall og generaliserte tonisk-kloniske). 
Uklassifiserbare anfall inkluderer epileptiske spasmer. Spesielt hos små barn kan det forekomme anfall som er vanskelig å 
klassifisere. Det er i Norge ca. 50 nye epilepsitilfeller per 100 000 innbyggere per år, med en høyere risiko i første leveår (ca. 
70 per 100 000). Ca. 5 per 1000 barn har aktiv epilepsi, risikoen er høyere ved utviklingshemning eller kjent hjerneskade (3).  
Dagens behandling  
Hovedbehandlingen ved epilepsi er medikamentell. Den deles inn i anfallsforebyggende behandling og anfallsstoppende 
behandling. Anfallsforebyggende behandling startes oftest etter to epileptiske anfall og når epilepsidiagnosen er sikker eller 
svært sannsynlig. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å starte opp behandling etter ett anfall.  
Det finnes en rekke legemidler som er aktuelle til forebyggende behandling av epileptiske anfall hos barn. Behandling med ett 
enkelt legemiddel bør forsøkes først. Hvis monoterapi med de forskjellige legemidlene ikke gir tilfredsstillende anfallskontroll, 
kan flere legemidler kombineres. Indikasjon for og valg av behandling må alltid vurderes for den enkelte pasient, hvor det tas 
hensyn til bl.a. anfallstype, egenskaper ved det enkelte legemiddel (virkningsmekanisme, bivirkningsprofil, effekt ved anfalls-/ 
epilepsitype, farmakokinetikk, interaksjoner), samt forhold ved pasienten selv (f.eks. alder, kjønn, fertilitet, andre sykdommer/ 
tilstander og annen medikasjon) (3).  
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Status for dokumentasjon 
Metodevurderinger eller systematiske oversikter –norske 

- Vi har identifisert en norsk metodevurdering om virkestoffet, men med en annen indikasjon (4).  
Metodevurdering eller systematiske oversikter -internasjonale 

- Det foreligger internasjonale metodevurderinger eller systematiske oversikter som kan være relevante (5-8).  
Metodevarsler  

- Det foreligger internasjonale metodevarsler om metoden (1,9).  
- Det foreligger et relevant metodevarsel om indikasjonen, men med et annet virkestoff (10).  

Klinisk forskning 
De antatt viktigste studiene for vurdering av metoden er vist i tabellen under:  

Populasjon 
(N =antall deltagere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Utfallsmål Studienavn og 
nummer* (fase) 

Tidsperspektiv 
resultater  

Barn mellom 4 og 12 
år med utilstrekkelig 
kontrollert partiell 
(fokal) epilepsi eller 
primær generalisert 
tonisk-klonisk epilepsi  
(N=160) 

Perampanel  
0,5 mg/ml mikstur  
(oral suspensjon) 

Ingen Sikkerhet og 
tolerabilitet var 
primært 
utfallsmål.  
En rekke 
sekundære 
endepunkt som 
omfattet vurdering 
av effekt. 

NCT02849626,  
E2007-G000-311,  
EudraCTnr  
2014-002167-16,  
Fase III 

Avsluttet februar 
2019 

*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov 

Relevante vurderingselementer for en metodevurdering 
Klinisk effekt relativt til komparator ☒  

Sikkerhet relativt til komparator ☒  

Kostnader/ressursbruk  ☒  

Kostnadseffektivitet  ☒  

Organisatoriske konsekvenser  ☐  

Etikk ☐  

Juridiske konsekvenser ☐  

Annet ☐  
 

Hva slags metodevurdering kan være aktuell 
Hurtig metodevurdering ☒  

Fullstendig metodevurdering ☐  
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