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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 

Relugolix til behandling av avansert prostatakreft 
 

1.1 Oppsummering* 
Metoden er et nytt virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i EU, men er under vurdering hos det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA) siden 
mars 2021. Metoden har blitt godkjent av US Food and Drug Administration (FDA) i desember 2020 (1). 

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 

ATC-kode: 
L02BX 
Virkestoffnavn: 
Relugolix 
Handelsnavn: n/a 
Legemiddelform: Tablett, 
filmdrasjert 
MT-søker/innehaver:  
Myovant Sciences Ireland 
Limited (1) 

☒ Legemiddel 

☐ Annet: diagnostikk/tester/medisinsk 

utstyr, prosedyre/organisatoriske tiltak 

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

Kreftsykdommer; Kreft i 
nyrer, urinveier og mannlige 
kjønnsorganer 

 

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 

  

☒ 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 
Prostatakreft (kreft i blærehalskjertelen) er den vanligste formen for kreft blant norske menn, og rundt 5000 nye tilfeller diagnostiseres årlig 
(2). Symptomer på prostatakreft kan være vannlatingsbesvær, blod i urinen, tretthet og vekttap, men kan også være helt fraværende, særlig i 
tidlig fase. Smerter fra skjelettet kan være symptom på spredning av sykdommen (3). I mange tilfeller er prostatakreft en relativt ufarlig 
sykdom, mens det for andre kan være en aggressiv kreft som sprer seg raskt, gir komplikasjoner og kan forårsake for tidlig død (3). 
Pasienter med høyrisiko prostatakreft har størst risiko for tidlig død, og ubehandlet anslås det at risikoen for å dø av sykdommen innen fem 
år vil være om lag 20-30% (2).  
 
Totalt ble 4877 menn, hvorav omtrent halvparten av pasientene var under 70 år, diagnostisert med prostatakreft i 2019. 37 prosent av 
tilfellene oppdages i et tidlig, lokalisert stadium, mens 28,2 prosent får oppdaget kreften i et regionalt stadium og 7,2 prosent har 
fjernspredning ved tidspunktet for diagnose. I tillegg har 27,4 prosent ukjent stadium ved diagnose (3). 
 
Det er usikkert hvor mange norske pasienter som kan være aktuell for behandling med relugolix (androgen-sensitive voksne pasienter med 
avansert prostatakreft og behov for minst ett år kontinuerlig androgen-depriverende terapi). 

Dagens behandling 
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft beskriver behandling av 
prostatakreft (4). Behandling avhenger av svulstens utseende (Gleason grad), sykdommens utbredelse og omfang, og målt verdi av PSA 
(prostata-spesifikt antigen) i blodet. Aktuelle behandlingsmuligheter er aktiv overvåking, kirurgi, strålebehandling og hormonbehandling hvor 
målet er å stoppe produksjonen av testosteron. Antihormonell behandling kan brukes i kombinasjon med strålebehandling hos pasienter med 
intermediær og høyrisiko kreft, samt i forkant av strålebehandling der man ønsker volumreduksjon av prostata før behandlingsstart (4).  
 

Virkningsmekanisme  GnRH-reseptorantagonist (hemmer testosteronproduksjon) (1) 

Tidligere godkjent 
indikasjon 

Ikke aktuelt 

Mulig indikasjon Relugolix til behandling av avansert prostatakreft (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 en, åpen, randomisert klinisk studie. 

Populasjon (n) Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
navn og fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Voksne pasienter 
med avansert 
prostatakreft 
(n=1134) 

Relugolix tabletter 
daglig 

Leuprorelin hver 
tredje måned 
(subkutan injeksjon)  

Sustained Castration Rate* HERO 
NCT03085095  
MVT-601-3201 
EudraCT 2017-
000160-15* 
 

Estimert avsluttet 
november 2021    

3.2 Metodevurderinger og –varsel  

Metodevurdering 
 - nasjonalt/lokalt - 

- Det er flere metoder for behandling av av prostatakreft som er foreslått til nasjonal metodevurdering. For 
mer informasjon se systemet Nye metoder. 
 
 

Metodevurdering / 
systematiske oversikt 
 - internasjonalt - 

- Det foreligger minst en relevant systematisk oversikt (5,6) 
 

Metodevarsel 
 

- Det foreligger minst et relevant metodevarsel (1) 
 

* defined as the cumulative probability of testosterone suppression to < 50 nanogram (ng)/deciliter (dL). Kilde: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03085095  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clinicaltrials.gov/show/NCT03085095
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2017-000160-15
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2017-000160-15
https://nyemetoder.no/metoder/tisagenlecleucel-kymriah
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03085095


Metodevarsel LM093_2021 
Oppdatert versjon 08.10.2021 

 

4. Referanser 

1. Relugolix. Specialist Pharmacy Service, NHS. Tilgjengelig fra https://www.sps.nhs.uk/medicines/relugolix/  
2. Prostatakreft. Norsk Helseinformatikk [oppdatert 08.04.2020]. Tilgjengelig fra https://nhi.no/sykdommer/kreft/mannlige-

kjonnsorganer-kreft/prostatakreft/ 
3. Prostatakreft. Kreftregisteret. Tilgjengelig fra https://www.kreftregisteret.no/Temasider/kreftformer/Prostatakreft/ 
4. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 16.06.2021. 

Helsedirektoratet. Tilgjengelig fra https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/prostatakreft/forord  
5. Sari Motlagh R, Abufaraj M, Mori K, Aydh A, Rajwa P, Katayama S, Grossmann NC, Laukhtina E, Mostafai H, Pradere B, Quhal F, 

Karakiewicz PI, Enikeev DV, Shariat SF. The Efficacy and Safety of Relugolix Compared with Degarelix in Advanced Prostate 
Cancer Patients: A Network Meta-analysis of Randomized Trials. Eur Urol Oncol. 2021 Jul 20:S2588-9311(21)00122-X. 

6. Cirne F, Aghel N, Petropoulos JA, Klotz L, Lenihan DJ, Saad F, Pinthus J, Leong DP. THE CARDIOVASCULAR EFFECTS OF 
GNRH ANTAGONISTS IN MEN WITH PROSTATE CANCER. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2021 Jan 20:pvab005 

 

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 
Legemiddelsøk.no. Velg «endre dine søkeinnstillinger» for å inkludere ikke markedsførte legemidler. 
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