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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 

Relugoliks, noretisteron, østradiol (Ryeqo) til behandling av moderat til alvorlig 
endometriose-relaterte smerter hos voksne kvinner i fertil alder  
 

1.1 Oppsummering* 
Metoden omfatter en indikasjonsutvidelse. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge, eller EU, men er godkjent i USA (1). 
 
 

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 

ATC-kode: H01CC54 
 
Virkestoffnavn:  
Noretisteron, relugoliks, 
østradiol 
 
Handelsnavn: Ryeqo (2) 
 
Legemiddelform: tablett 
 
MT-søker/innehaver: 
Gedeon Richter (2) 

☒ Legemiddel 

☐ Annet  

 

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

 
 

Gynekologiske sykdommer 

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. 

 

https://www.legemiddelsok.no/
https://nyemetoder.no/
https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevarsling
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2. Beskrivelse av metoden 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag 
Endometriose er en kronisk sykdom hvor vev som ligner livmorslimhinnen vokser utenfor livmorhulen, gjerne rundt eggstokkene, egglederne 
og utsiden av livmoren og i bukhinnen. Endometriose kan også oppstå på og rundt endetarmen og urinblæren, og mer sjeldne steder som 
lungehulen og på mellomgulvsmuskulaturen. Endometriosevevet lager betennelse som kan medføre sammenvoksinger og dannelser av 
cyster i eggstokkene. Betennelsen kan føre til store smerter, og videre kan sammenvoksingene og cystene føre til problemer med å bli gravid 
da egglederne kan tettes og eggcellene ikke kommer frem (3). Omtrent 40 % av infertile har endometriose (4). 
 
Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene, og omtrent 6-10 % antas å ha sykdommen (4)(5). Det er usikkert hvor mange av 
disse kvinnene som har moderat til alvorlig smerter og som vil være aktuelle for denne metoden.  
 

Dagens behandling 
Endometriose behandles på ulike måter avhengig av plagene. Det er ingen kur for sykdommen, kun lindrende behandling. Smertene 
behandles ved å bruke smertestillende (gjerne NSAIDs). Hormonell behandling med p-piller, spiral eller p-stav kan bidra til å redusere 
betennelse og menstruasjonsblødning. Det er også mulig å fjerne endometriosevev, cyster og sammenvoksinger og arrvev ved kirurgi. Dette 
gjøres ved kikkhulloperasjon (3)(4).  

 

Virkningsmekanisme  Relugolix er en gonadotropinfrisettende hormonantagonist (GnRH) som reduserer østrogen og 
hemmer eggløsning. Østradiol og noretisteron er lavdose hormonbehandling.  

Tidligere godkjent indikasjon Behandling av moderate til alvorlige symptomer på myomer hos voksne kvinner i fertil alder (2).  

Mulig indikasjon Behandling av moderat til alvorlig endometriose-relaterte smerter hos voksne kvinner i fertil alder 
(1), evt. moderat til alvorlig endometriose-relaterte smerter hos kvinner i fertil alder med tidligere 
medisinsk eller kirurgisk behandling av endometriose (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 

Pre-menopausale 
kvinner mellom 
18-50 år med 
diagnostisert 
endometriose 
(n=638) 

Relugolix 40 mg + 
østradiol 1 mg + 
noretisterion 0,5 
mg tabletter en 
gang daglig 

Placebo  Andel som møtte 
«Dysmenorrhea 
Responder Criteria» 
ved uke 24 
 
Andel som møtte 
«Non-Menstrual 
Pelvic Pain (NMPP) 
Responder Criteria» 
ved uke 24 

NCT03204318 
Fase III 
 
Randomisert, 
dobbeltblindet, 
placebokontrollert 
studie 
 
SPIRIT 1 

Avsluttet.  
 
Resultater foreligger: 
Giudice L., et al 
 
 

Pre-menopausale 
kvinner mellom 
18-50 år med 
diagnostisert 
endometriose 
(n=623) 

Relugolix 40 mg + 
østradiol/noretiste
rion matchende 
placebo i 12 uker 
før crossover til 
Relugolix 40 mg + 
østradiol 1 mg + 
noretisterion 0,5 
mg i 12 uker 

Relugolix 40 mg + 
østradiol/noretisterion 
matchende placebo i 24 
uker 

Andel som møtte 
«Dysmenorrhea 
Responder Criteria» 
ved uke 24 
 
Andel som møtte 
«NMPP Responder 
Criteria» ved uke 24 

NCT03204331 
Fase III  
 
Randomisert, 
dobbeltblindet, 
placebokontrollert 
studie 
 
SPIRIT 2  

Avsluttet.  
 
Resultater foreligger: 
Giudice L., et al 
 

Kvinner mellom 
18-50 år som 
hadde fullført en 
av de to studiene 
SPIRIT 1 eller 
SPIRIT 2 
(n=803) 

Relugolix 40 mg + 
østradiol 1 mg + 
noretisterion 0,5 
mg tabletter en 
gang daglig 

N/A Andel som 
oppnådde eller 
opprettholdt 
«Response Based 
On Assessment Of 
Dysmenorrhea» ved 
uke 52 og uke 104 
 
Andel som 
oppnådde eller 
opprettholdt 
«Response Based 
On Assessment Of 
NMPP» ved uke 52 
og uke 104 

NCT03654274 
Fase III 
 
Åpen, enarmet 
oppfølgingsstudie 

Aktiv, forventet ferdig 
desember 2022. 

3.2 Metodevurderinger og –varsel, nasjonalt og internasjonale   
 

Metodevurdering 
 
 

- Samme metode er vurdert for andre indikasjoner: se Ryeqo (relugoliks/østradiol/noretisteron) til behandling av 
myomer. 

Metodevarsel 
 

- Det foreligger minst et relevant internasjonalt metodevarsel: relugolix combination therapy for treating 
endometrisos-associated pain. 
 

  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03204318?term=MVT-601-3101&draw=2&rank=2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35717987/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03204331?term=MVT-601-3102&draw=2&rank=2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35717987/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03654274?term=MVT-601-3103&draw=2&rank=1
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger/R/Ryeqo_myomer_2022.pdf
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger/R/Ryeqo_myomer_2022.pdf
https://www.io.nihr.ac.uk/techbriefings/relugolix-combination-therapy-for-treating-endometriosis-associated-pain/
https://www.io.nihr.ac.uk/techbriefings/relugolix-combination-therapy-for-treating-endometriosis-associated-pain/
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5. Versjonslogg  

5.1 Dato 5.2 Endringer gjort i dokument 
06.01.2023 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. 

 

 

https://www.sps.nhs.uk/medicines/relugolix-estradiol-norethisterone/
https://www.helsenorge.no/sykdom/underliv/endometriose/
https://legemiddelverket.sharepoint.com/sites/LAG-Metodevurderingslaget/Pgende%20saker/relugolix%20-%20estradiol%20-%20norethisterone%20acetate%2024-11-2022/Metodevarsel/www.endometriose.no
https://tidsskriftet.no/2021/06/kronikk/se-opp-endometriose
https://www.legemiddelsok.no/

