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Sotagliflozin i kombinasjon med insulin til behandling av type 
1-diabetes 
Type metode: Legemiddel 
Område: Allmennmedisin; Endokrinologi 
Virkestoffnavn: sotagliflozin 
Handelsnavn:  
ATC-kode: A10 
MT søker/innehaver: Sanofi-Aventis group (EU); Lexicon Pharmaceuticals (US) (1) 
Finansieringsansvar: Folketrygden; Blå resept 

Status for bruk og godkjenning 
Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:  
 
 
 
 
 
 
 
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) og US Food and Drug Administration (FDA) (1). 
Beskrivelse av den nye metoden  
Sotagliflozin er et legemiddel som hemmer reabsorbsjon av glukose i nyrene gjennom å blokkere natrium-glukose-
kotransportør-2 (SGLT2). Sotagliflozin skiller seg fra andre SGLT2-hemmere ved at legemiddelet i tillegg har effekt på 
SGLT1-transportøren som er lokalisert i tarmen, og blokkerer dermed intestinal absorbsjon av glukose. Dette er med på å 
redusere blodsukkerstigningen etter måltid. SGLT2-hemmere er i dag i bruk hos pasienter med type 2-diabetes i 
kombinasjon med metformin og andre legemidler og er på vei inn i behandling av type 1 diabetes pasienter sammen med 
insulin (2). 
 
Metodevarselet omfatter bruk av sotagliflozin til behandling av type 1-diabetes i kombinasjon med insulin. Sotagliflozin blir 
formulert som tabletter til peroral administrering. 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag  
Diabetes type 1diagnostiseres gjerne før 30 års alder og fører til livslangt behov for tilførsel av insulin. Insulin blir 
produsert av betaceller i bukspyttkjertelen, og disse blir ved type 1-diabetes utsatt for autoimmun ødeleggelse, som etter 
hvert fører til kronisk insulinmangel. Som en konsekvens av dette klarer ikke celler som muskel- og fettvev å nyttiggjøre 
seg av glukosen som sirkulerer med blodet. Dette leder til kronisk høye blodsukkernivåer (hyperglykemi). Regelmessige 
målinger og god kontroll av blodsukkernivået er viktig for å hindre senkomplikasjoner av diabetes som skade på nerver, 
nyrer og øyne. Diagnosen stilles ved måling av HbA1c ≥6,5 % med blodprøve, eventuelt fastende plasmaglukose >7,0 
mm/L eller ≥11,1 mmol/L to timer etter en oral glukosetoleransetest. Analyse av autoantistoffer og C-peptid kan bidra til 
klassifisering av diabetestype når diagnosen er stilt (3). 
 
Folkehelseinstituttet beregner at ca. 245 000 personer i Norge har diabetes, hvorav ca. 28 000 kan tilskrives type 1-
diabetes. Omlag 300 nye personer under 15 års alder får T1D hvert år i Norge (4). 
Dagens behandling  
Type 1-diabetes behandles med tilførsel av insulin, hurtig- eller langtidsvirkende (basalinsulin eller NPH-insulin) er vanlig.  
Insulin injiseres under huden eller via en insulinpumpe (hurtigvirkende). Fokus på fysisk aktivitet og kosthold regnes som 
en del av behandlingen. Målet med behandlingen er at pasienten oppnår tilfredsstillende blodsukker gjennom hele 
døgnet. Dette tilsvarer egenmålt blodglukose før måltid på 4-7 mmol/l og <10 mmol/l postprandialt (1,5-2 timer etter 
måltid) uten uakseptable hypoglykemier. For de fleste pasienter bør behandlingsmålet for HbA1c være omkring 7 % (53 
mmol/mol) når det kan oppnås med god livskvalitet og uten hypoglykemiske episoder. Behandlingen tar også sikte på å 
redusere faren for senkomplikasjoner (4). 
 
Foreløpig er ingen SGLT2-hemmere godkjent for behandling av type 1-diabetes i Norge, søknad om indikasjonsutvidelse 
for et annet virkestoff (dapagliflozin) er sendt i EU og varslet i Norge (5,6). 

Nå Om 6 mnd Om 1 år Om 2årUklart

?

http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/om-mednytt


 
Metodevarsel LM nr 083 2018 
Oppdatert versjon 15.10.2018 

 

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. Statens legemiddelverk har ansvar for innholdet i metodevarsler 
om legemidler som fremstiller et overordnet bilde av det kommende legemidlet på et tidlig tidspunkt. MedNytt er Folkehelseinstituttets publiseringsplattform 
for metodevarsler. For mer informasjon om metodevarsler, se Om MedNytt. 

 
Status for dokumentasjon 
Metodevurderinger eller systematiske oversikter -norske 
Ingen relevante systematiske oversikter eller metodevurderinger for legemiddelbehandling av type-1 diabetes identifisert.  
Metodevurdering eller systematiske oversikter -internasjonale 
Det foreligger minst en relevant internasjonal metodevurdering eller systematisk oversikt (7-9). 
Det er registrert minst en pågående relevant internasjonal metodevurdering (10-13). 
Metodevarsler  
Det foreligger metodevarsel med et annet virkestoff for samme indikasjon; dapagliflozin i kombinasjon med insulin til 
behandling av type 1-diabetes (032_2018) (5). 
Det foreligger minst ett internasjonalt metodevarsel (14, 15). 
 
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  

Pasienter over 18 år 
med type 1-diabetes 
diagnostisert minst 1 
år før studiestart og 
behandles med 
insulin. HbA1c 
mellom 7.0-11.0 % 
(N = 793) 

Sotagliflozin 200 
mg eller  
Sotagliflozin 400 
mg 
1 gang daglig i 52 
uker 

Placebo, 1 gang 
daglig 

Endring i HbA1c 
fra baseline, 
tidsramme 24 
uker 

NCT02384941  
inTandem1 
(fase III) 

Februar 2017 
 
Resultater 
foreligger 

Pasienter over 18 år 
med type 1-diabetes 
diagnostisert minst 1 
år før studiestart og 
behandles med 
insulin. 
HbA1c mellom 7.0-
11.0 % 
(N = 782) 

Sotagliflozin 200 
mg eller  
Sotagliflozin 400 
mg 
1 gang daglig i 52 
uker 

Placebo, 1 gang 
daglig 

Endringer i 
HbA1c fra 
baseline,  
tidsramme 24 
uker 

NCT02421510 
inTandem2 
(fase III) 

Juli 2017  
 
Resultater 
foreligger 

Pasienter over 18 år 
med type 1-diabetes 
diagnostisert minst 1 
år før studiestart og 
behandles med 
insulin. 
HbA1c mellom 7.0-
11.0 % 
(N = 1402) 

Sotagliflozin 1 
gang daglig 

Placebo, 1 gang 
daglig 

Andel pasienter 
med HbA1c 
<7.0% ved uke 
24 

NCT02531035 
inTandem3 
(Fase III) 
 

April 2017 
 
Resultater 
foreligger 

*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov 
Relevante vurderingselementer for en metodevurdering 

Klinisk effekt  relativt til komparator ☒ Nytt behandlingsprinsipp ved T1D 

Sikkerhet  relativt til komparator ☒  

Kostnader/ressursbruk  ☒  

Kostnadseffektivitet  ☒  

Organisatoriske konsekvenser  ☐  

Etikk ☐  

Juridiske konsekvenser ☐  

Annet ☐  
 

Hva slags metodevurdering kan være aktuell 
Hurtig metodevurdering ☒  

Fullstendig metodevurdering ☐  
 

http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/om-mednytt
http://www.helsebiblioteket.no/_attachment/259706
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02384941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29937430?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29937430?dopt=Abstract
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02421510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29937431?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29937431?dopt=Abstract
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02531035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28899222?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28899222?dopt=Abstract
http://www.clinicaltrials.gov/
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