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FORORD 
Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter 

til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, hvorvidt et 

legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer tre 

prioriteringskriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et 

legemiddel.  

 

Før det kan ytes stønad for et legemiddel etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 skal Statens 

legemiddelverk gjennomføre en metodevurdering for å kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet for 

den aktuelle bruken, jf. § 14-5. 

 

Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle 

pasientgruppen sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 

 

Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og 

omsorgstjenesten, sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 

 

Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i gjennomsnitt 

taper ved fravær av det tiltaket som vurderes. 

 

Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i henhold til 

de tre prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til 

dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets 

rettighetshaver som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før 

metodevurdering etter §14-4 i legemiddelforskriften.  

 

Legemiddelverket vurderer relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator. 

Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte risiko balansen som er utredet i forbindelse med 

markedsføringstillatelsen. Informasjon om dette kan finnes hos Legemiddelverket. 

Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, alvorlighet, 

angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater. 

Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan ved 

behov innhente tilleggsopplysninger hos legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke 

etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.  

 

Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av 

legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge 

budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen. 
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Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for 

allmennheten (www.legemiddelverket.no). 

  

http://www.legemiddelverket.no/
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OPPSUMMERING 
Formål:  

Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for lisdeksamfetamin (Aduvanz) etter forskrift av 28. juni 2007 

nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. 

 

Bakgrunn 

Aduvanz er et legemiddel til behandling av voksne med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, attention 

deficit/hyperactivity disorder). Nytte/risikoforholdet ved behandling av ADHD er dokumentert 

gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. Om lag 30 000 voksne pasienter er aktuelle for 

legemiddelbehandling med ADHD legemidler i Norge i dag. Tallet er imidlertid økende. I 2017 ble i 

underkant av 3350 voksne behandlet med lisdeksamfetamin. Legemiddelverkets vurdering tar 

utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Shire Sweden AB (heretter Shire). 

 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

Legemiddelverket mener at effekten hos voksne pasienter som ikke får tilstrekkelig effekt av 

metylfenidat er godt dokumentert. 

 

Langvarighet 

Legemiddelverket mener at ADHD oppfyller krav om langvarig behandling i blåreseptforskriften. 

 

Alvorlighet og helsetap 

Legemiddelverket vurderer at ADHD oppfyller krav om alvorlighet i blåreseptforskriften. 

 

Legemiddelverkets totalvurdering 

Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  

 

Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens 

alvorlighet og budsjettvirkningene.  

 

Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved å innføre lisdeksamfetamin til voksne 

pasienter som ikke får tilstrekkelig effekt av metylfenidat, er under Legemiddelverkets 

fullmaktsgrense.   

 

Vedtak:  

 

Legemiddelverket har vedtatt at Aduvanz (lisdeksamfetamin) med hjemmel i legemiddelforskriften § 

14-8, innvilges forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b med følgende 

informasjon: 
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Refusjonsberettiget bruk: Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos voksne som del av et 

behandlingsopplegg når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som 

klinisk tilstrekkelig.  

Refusjonskoder: 

ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 

P81 Hyperkinetisk forstyrrelse - F90 Hyperkinetiske forstyrrelser - 

      

Vilkår: ingen 
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LOGG  
 

Legemidlets 

rettighetshaver 

Shire Sweden AB 

Preparat:   

   

Aduvanz 

Virkestoff:  

  

Lisdeksamfetamin 

Indikasjon:    

 

Til behandling av voksne pasienter med hyperkinetiske forstyrrelser 

(ADHD) som del av et omfattende behandlingsprogram. For 

fullstendig indikasjonstekst se preparatomtale (1). 

ATC-nr:     

  

N06B A12 

Saksbehandlingstid 

Dokumentasjon mottatt 

hos Legemiddelverket 
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Saksbehandling startet 26-10-2017 
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Pilar Martin Vivaldi 

Anette Grøvan 

Kliniske eksperter: Mats Fredriksen, spes. i psykiatri og nevrologi, ph.d. 

Jan Haavik, Overlege  

 

 

 

 

Kliniske eksperter har bidratt med avklaringer av sentrale forutsetninger i analysen (bl.a. 

sammenlignende behandling, pasientgrunnlag og overførbarhet av studiedata til norsk klinisk 

praksis). Legemiddelverket er ansvarlig for rapportens innhold. Kliniske eksperter har ikke 

vært involvert i noen konsensusprosess eller hatt noen «peer-review» funksjon ved 

utarbeidelse av rapporten. 
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ORDLISTE 
 
ADHD  hyperkinetsik forstyrrelse/ attention deficit/hyperactivity disorder 
 
CUA  Cost-utility analyse  
 
QALY  Kvalitetsjustert leveår 
 
DSM  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  

ICD  International Classification of Diseases 

EEG   Electro encefalogram 
 
SSB  Statistisk sentralbyrå  

DDD  Definerte døgndoser 

WHO  Verdens helseorganisasjon 
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1 BAKGRUNN 

 PROBLEMSTILLING 
Metodevurdering av lisdeksamfetamin som del av et omfattende behandlingsprogram for voksne 

med hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder), som ikke får 

tilstrekkelig effekt av behandling med  metylfenidat (Ritalin, Medikinet). 

Aduvanz har virkestoffet lisdeksamfetamin. Virkestoffet er også markedsført under navnet Elvanse til 

behandling av barn med ADHD. Elvanse er tidligere vurdert som kostnadseffektiv for behandling av 

barn og har fått innvilget forhåndsgodkjent refusjon med følgende refusjonsberettiget bruk: 

Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til og med 17 år) som del av et 

behandlingsopplegg når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk 

tilstrekkelig. (Vilkår 163: Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 6 år til og med 17 år.) 

Klinikere Legemiddelverket har vært i kontakt med anser lisdeksamfetamin som et godt etablert 

behandlingsalternativ hos barn som ikke får tilstrekkelig effekt av metylfenidat. Det er vanlig at 

barnepasienter som må fortsette behandling etter 18 års alder får fortsette behandling med 

lisdeksamfetamin (Elvanse) via individuell stønad.  

Per i dag er metylfenidat eneste virkestoff som har forhåndsgodkjent refusjon til behandling av 

voksne pasienter med ADHD. I denne metodevurderingen vurderes det om Aduvanz 

(lisdeksamfetamin) skal innvilges tilsvarende forhåndsgodkjent refusjon som metylfenidat, men da i 

andre linje etter metylfenidat.  

Det finnes flere preparater som har indikasjon for voksne pasienter med ADHD, men disse finansieres 

i stor grad gjennom individuell stønad. Aduvanz fikk markedsføringstillatelse i 2017 og refunderes i 

liten grad via individuell stønad. Elvanse har imidlertid blitt gitt voksne pasienter på individuell 

stønad. For aktuelle refusjonsgruppe, voksne pasienter med ADHD som ikke får tilstrekkelig effekt på 

metylfenidat (Ritalin, Medikinet), vil ikke metylfenidat være en aktuell komparator.  

En oversikt over virkestoff som har indikasjon for voksne (eller brukes hos voksne) finnes i tabellen 

under: 

Tabell 1 Virkestoff oversikt. Indikasjon for voksne (og bruk hos voksne) 

Preparat (virkestoff) Indikasjon for voksne pasienter Finansiering (hos voksne) 

Medikinet (metylfenidat, 

modifisert frisetting) 

Ja Forhåndsgodkjent refusjon 

Ritalin (metylfenidat, 

modifisert frisetting) 

Ja Forhåndsgodkjent refusjon 
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Delmosart, Concerta 

(metylfenidat) 

Nei, men dersom 

behandlingen påbegynt i 

barndomsalder kan det være 

nyttig å fortsette med 

behandlingen (2) 

Individuell stønad 

Strattera (atomoksetin) Ja Individuell stønad 

Attentin (deksamfetamin) Nei Individuell stønad 

 

Shire har levert en en cost-utility analyse (CUA) der lisdeksamfetamin (Aduvanz) ble sammenlignet 

med placebo.  Legemiddelverket har ikke gått dypt inn i denne analysen av flere grunner. De kliniske 

data som lå til grunn for analysen var svært sparsomme, blant annet var det en svært liten 

pasientpopulasjon fra en ikke predefinert subanalyse som Shire hadde valgt å benytte som 

datagrunnlag i analysen. Shires begrunnelse for dette var at denne lille populasjonene var den eneste 

der pasientene beviselig hadde hatt en bruk av Aduvanz som tilsvarte bruken i norsk klinisk praksis 

(andre linje etter metylfenidat). Basert på at det ikke finnes andre preparater på forhåndsgodkjent 

refusjon i denne linjen, har Legemiddelverket valgt en pragmatisk tilnærming og valgt å se nærmere 

på hvorvidt kostnadene av å behandle barnepasienter med lisdeksamfetamin (Elvanse), som er 

vurdert som kostnadseffektiv behandling for barn som ikke får tilstrekkelig klinisk effekt av 

metylfenidat, er tilsvarende kostnadene for å behandle voksne pasienter i denne linjen. Bakgrunnen 

for dette er at Legemiddelverket anser at det er lik nok klinisk effekt (og sikkerhet) for voksne og barn 

ved behandling med lisdeksamfetamin. 

Legemiddelverket har i den økonomiske analysen valgt å gå nærmere inn på kostnadsbildet for 

behandling med Aduvanz vs. Elvanse, og ikke gått inn nærmere på innsendt CUA mot placebo som 

blir ansett som en supplerende scenarioanalyse. 

Det anslås at 85% av voksne pasienter med ADHD vil få medikamentell behandling. Det antas at 

omtrent 20% av disse vil seponere behandling grunnet blant annet manglende effekt etter 

titreringsperioden. Av de pasientene som får medikamentell behandling av sin ADHD, vil 40% ikke 

tåle eller ikke ha tilstrekkelig effekt av metylfenidat, og disse må derfor gå over til et annet 

medikament.   

 HYPERKINETISKE FORSTYRRELSER (ADHD, ATTENTION 

DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER) 
ADHD, som står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, er en nevrobiologisk 

utviklingsforstyrrelse med start i barndommen. Den gir symptomer som konsentrasjonssvikt, uro, 

rastløshet og impulsivitet. Dette kan medføre funksjonsvansker for personer med ADHD knyttet til 

for eksempel læring/utdanning, arbeid, fritid og sosiale relasjoner. Symptomene gir seg til kjenne 

tidlig i barneårene og vedvarer ofte inn i ungdomsalderen og voksenlivet.  I voksen alder har denne 

gruppen økt risiko for antisosialitet, kriminalitet og rusmisbruk. Det er stor variasjon i hvordan 
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symptomene påvirker, enkelte lever godt med sin ADHD, mens andre har alvorlig 

funksjonsnedsettelse (3, 4) 

Tall for forekomsten av ADHD blant voksne varierer mye i litteraturen, og avhenger av hvilken 

populasjon som er undersøkt og hvilke kriteriene som er lagt til grunn. I Norge er det vanlig å regne 

med at 3 - 5 prosent av barn mellom 6 - 12 år har forstyrrelser i tråd med kriteriene for ADHD. For 

barn i ungdomsskolealder er forekomsten noe større i tall fra Norsk pasientregister presentert av 

Folkehelseinstituttet. Flere gutter får diagnosen enn jenter. Av disse igjen er det to av tre som 

fortsetter og ha symptomer i voksen alder. Blant voksne sees ikke noen forskjell mellom kjønnene 

(4). Med utgangspunkt i tall fra SSB finnes det i Norge i dag ca. 4 millioner mennesker over 18 år. Om 

lag 2,5% av disse vil potensielt kunne ha ADHD og dette vil da utgjøre maksimalt 100 000 individer 

(4). 

 ALVORLIGHETSGRAD OG PROGNOSETAP  
 

Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til 

nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere 

ressursbruk i forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet (lovdata). 

 

Legemiddelverket har valg å kun se på kostnader (kostnadsminimeringsanalyse) som forutsetter lik 

effekt, og samtidig ikke høyere kostnader enn komparator. Legemiddelverket har derfor ikke utført 

beregninger av alvorlighetsgrad. 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839#KAPITTEL_15
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 BEHANDLING AV ADHD HOS VOKSNE PASIENTER SOM IKKE FÅR TILSTREKKELIG 

EFFEKT AV METYLFENIDAT.   

1.4.1 Behandling med lisdeksamfetamin (5) 

 Indikasjon 

Lisdeksamfetamin er indisert som del av et omfattende behandlingsprogram for voksne med 

hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder). 

Lisdeksamfetamin er ikke indisert til alle voksne pasienter, og en avgjørelse om bruk av 

legemidlet må ta hensyn til pasientens profil, inkludert en grundig vurdering av 

symptomenes alvorlighetsgrad og kronisitet, potensial for misbruk, feilbruk eller avvikende 

bruk og klinisk respons på eventuell tidligere farmakoterapi for behandling av ADHD. 

Behandlingen skal gjøres under tilsyn av en spesialist innen atferdsforstyrrelser. Diagnosen 

skal være basert på fullstendig anamnese og evaluering av pasienten i henhold til de 

gjeldende DSM-kriteriene eller ICD-retningslinjene. Diagnosen kan ikke stilles bare på 

grunnlag av ett eller flere symptomer. Hos voksne er det påkrevd med symptomer på ADHD 

som allerede forelå i barndommen og kan bekreftes retrospektivt (i henhold til pasientens 

journal eller, hvis ikke tilgjengelig, ved hjelp av relevante og strukturerte instrumenter eller 

intervjuer). Basert på klinisk vurdering skal pasienten ha ADHD av minst moderat 

alvorlighetsgrad som vist ved minst moderat funksjonshemming i to eller flere situasjoner 

(for eksempel sosialt, akademisk og/eller arbeidsrelatert funksjonsevne), som påvirker flere 

aspekter av et individs liv. 

Den spesifikke etiologien til dette syndromet er ukjent, og det finnes ingen enkeltstående 

diagnostisk test. For å kunne stille en adekvat diagnose må det brukes medisinske og 

spesialiserte psykologiske, pedagogiske og sosiale ressurser. 

Et omfattende behandlingsprogram omfatter vanligvis psykologiske, opplærings-, atferds-, 

arbeidsrelaterte og sosiale tiltak, i tillegg til farmakoterapi. Målet er å stabilisere den voksne 

pasienten med et atferdssyndrom som kjennetegnes ved symptomer som kan omfatte en 

kronisk sykdomshistorie med konsentrasjonssvikt, distraherbarhet, impulsivitet og 

hyperaktivitet. 

Shire søker generell refusjon i hennhold til indikasjonsordlyd, men kun hos pasienter som 

ikke får tilstrekkelig effekt av metylfenidat.   

 Virkningsmekanisme 

Lisdeksamfetamin er et farmakologisk inaktivt prodrug. Etter peroral administrasjon blir 

lisdeksamfetamin raskt absorbert fra gastrointestinaltraktus og hydrolysert hovedsakelig av 

røde blodceller til deksamfetamin, som er ansvarlig for legemidlets aktivitet. 

Amfetaminer er ikke-katekolamine, sympatomimetiske aminer med CNS-stimulerende 

aktivitet. Den terapeutiske virkemåten til amfetamin ved ADHD er ikke helt klarlagt, men den 

antas å skyldes evnen til å blokkere reopptak av noradrenalin og dopamin i det presynaptiske 

nevron og øke frisettingen av disse monoaminene i det ekstranevronale rommet. 

 Dosering 
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Doseringen bør individualiseres ut fra pasientens terapeutiske behov og respons. Nøye 

dosetitrering er nødvendig ved oppstart av behandling med lisdeksamfetamin. 

Startdosen er 30 mg tatt én gang daglig om morgenen. Dosen kan økes med 20 mg ca. én 

gang i uken. Lisdeksamfetamin skal gis peroralt i laveste effektive dose. 

Maksimal anbefalt dose er 70 mg/døgn. Høyere doser er ikke undersøkt. 

Det antas at doseringen i klinisk praksis ikke vil avvike fra godkjent dosering i SPC (1).  

 Bivirkninger 

Bivirkninger observert ved behandling med lisdeksamfetamin gjenspeiler hovedsakelig 

bivirkninger som vanligvis er forbundet med bruk av stimulerende legemidler. Svært vanlige 

bivirkninger sett hos voksne omfatter redusert appetitt, søvnløshet, munntørrhet og 

hodepine.  

 

1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  

Medikamentell behandling av voksne pasienter med ADHD er kun en del av de tiltakene som 

iverksettes. Legemiddelverket henviser til den Nasjonale faglige retningslinje for utredning, 

behandling og oppfølging av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (3) for en utfyllende beskrivelse av 

sykdommen og dens behandling.  

Etter tilbakemelding fra kliniker synes lisdeksamfetamin å være det vanligste 2. valget når det ikke er 

effekt av metylfenidat.  

 

Basert på avsnittene over mener Legemiddelverket at i dette tilfellet ikke finnes komparatorer som 

har forhåndsgodkjent refusjon. Derfor baserer Legemiddelverkets vurdering seg på den forrige CUA 

av Elvanse (lisdeksamfetamin for barn over 6 år som ikke får tilstrekkelig effekt av metylfenidat) der 

dette preparatet ble sammenlignet med atomoksetin, i og med at Elvanse har samme virkestoff som 

Aduvanz og brukes via individuell stønad hos voksne.  

Imidlertid vil Aduvanz  i budsjettberegningene fortrenge andre preparater.  
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2 DOKUMENTASJON FOR Å VISE RELATIV EFFEKT 
Klinisk effekt og sikkerhet av lisdeksamfetamin hos voksne er vist gjennom MT-prosessen. Det er 

flere studier som er lagt til grunn for MT-utredningen: 

 

Studie NRP104.303 (6) 
Studie SPD489-403 (7)  
Studie SPD489-316 (8)  
Studie SPD489-401 (9)  

 

For en mer detaljert beskrivelse av disse studiene, vennligst se preparatomtalen til Aduvanz (5). 

 

Det finnes ikke dokumentasjon fra kliniske studier som viser at størrelsen på den kliniske effekten av 

lisdeksamfetamin hos barn som ikke får tilstrekkelig klinisk effekt av metylfenidat, er direkte 

overførbar til voksne. Legemiddelverket har vært i kontakt med klinikere med relevant erfaring i 

behandling av voksne pasienter med ADHD. Etter innspill fra dem finner Legemiddelverket at det er 

rimelig å anta at effektstørrelsen som oppnås hos voksne pasienter som oppnår klinisk relevant nytte 

av lisdeksamfetamin, trolig vil kunne sammenlignes med effektstørrelsen til barn som responderer på 

lisdeksamfetamin (basert på klinisk erfaring). Det er mange faktorer som påvirker behandling av 

pasienter med ADHD og medikamentell behandling er kun en del av det omfattende 

behandlingsforløpet. Det er vanskelig å isolere effekten av kun medikamentell behandling.  

 

Det anslås at 85% av voksne pasienter med ADHD vil få medikamentell behandling. Det antas at 

omtrent 20% av disse vil seponere behandling grunnet blant annet manglende effekt etter 

titreringsperioden. Av de pasientene som får medikamentell behandling av sin ADHD, vil 40% ikke 

tåle eller ikke ha tilstrekkelig effekt av metylfenidat, og disse må derfor gå over til et annet 

medikament.   

 

Legemiddelverket anser at effekten av lisdeksamfetamin hos voksne og barn er lik nok til å kunne 

gjøre en kostnadsminimeringsanalyse. 
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3 ØKONOMISK ANALYSE  
  

I den økonomiske analysen leverte Shire inn en cost-utility analyse (CUA) der lisdeksamfetamin 

(Aduvanz) ble sammenlignet med placebo.  Legemiddelverket har ikke gått dypt inn i denne analysen 

av flere grunner. De kliniske data som lå til grunn for analysen var svært sparsomme, blant annet var 

det en svært liten pasientpopulasjon fra en ikke predefinert subanalyse som Shire hadde valgt å 

benytte som datagrunnlag i analysen. Begrunnelsen for dette var at denne lille populasjonene var 

den eneste der pasientene beviselig hadde hatt en bruk av Aduvanz som tilsvarte bruken i norsk 

klinisk praksis (andre linje etter metylfenidat).  Ettersom Legemiddelverket mener det er 

sannsynliggjort at det er tilstrekkelig lik sikkerhet og effekt for voksne som for barn ved behandling 

med lisdeksamfetamin, og Elvanse er vurdert som kostnadseffektiv, har også den innleverte CUA mot 

placebo begrenset verdi for vurdering av refusjonssøknaden.  Det avgjørende for vurderingen av 

kostnadseffektiviteten til Aduvanz vil være om kostnadene ved denne behandlingen er tilsvarende 

som ved behandling med Elvanse. Legemiddelverket har i den økonomiske analysen valgt å gå 

nærmere inn på kostnadsbildet for behandling med Aduvanz vs. Elvanse. 

 

Gitt at behandlingskostnadene for behandling med Aduvanz til voksne pasienter med ADHD er 

tilsvarende som for behandling med Elvanse av barn og unge opptil 17 år, vil det også være 

kostnadseffektivt å behandle voksne pasienter med ADHD med Aduvanz. 

 

 KOSTNADSBESKRIVELSE 
Legemiddelverket har vurdert kostnadene per pasient behandlet med henholdsvis Aduvanz og 

Elvanse. Vi har vurdert kun direkte legemiddelkostnader og andre direkte relaterte 

behandlingskostnader.  

 

Den resterende medisinske ressursbruken ved ADHD-behandling er hovedsakelig knyttet til forbruk 

av helsetjenester som legebesøk (psykiater, fastlege), sykepleierkonsultasjon og telefonkontakt.  

Av forenklingsgrunner er administrasjons- og monitoreringskostnader samt kostnader for 

pasienttransport og tidsbruk for pasientene knyttet til reise til og fra undersøkelser og 

konsultasjoner, ikke tatt med.  

 

3.1.1 Direkte legemiddelkostnader 

 

I Legemiddelverkets beregninger har vi sammenlignet gjennomsnittlige kostnader per pasient for 

behandling med Aduvanz vs. Elvanse.   

Legemiddelkostnader 
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Tabell 2 Legemiddelpriser per 18 mai 2018. 

Varenummer Handelsnavn Legemiddelform Styrke 

Mengde 
per 
beholder Maks AUP  

Maks 
AUP Eks 
mva 

069694 Aduvanz Kapsel, hard 30 mg 30 871,10 653,32 

039963 Aduvanz Kapsel, hard 50 mg 30 1007,50 755,63 

436796 Aduvanz Kapsel, hard 70 mg 30 1148,40 861,30 

539824 Elvanse Kapsel, hard 20 mg 30 834,90 626,18 

370333 Elvanse Kapsel, hard 30 mg 30 871,10 653,33 

560833 Elvanse Kapsel, hard 40 mg 30 954,70 716,03 

494648 Elvanse Kapsel, hard 50 mg 30 1007,50 755,63 

555851 Elvanse Kapsel, hard 60 mg 30 1098,00 823,50 

510577 Elvanse Kapsel, hard 70 mg 30 1148,40 861,30 

 

Slik det fremgår i tabell 2 har Aduvanz og Elvanse samme pris for de tilsvarende pakningene/styrkene 

(30, 50 og 70 mg).  

Legemiddelkostnadene i Shires innleverte dokumentasjon er beregnet basert på en vektet 

gjennomsnittlig dose fra studiene NPR104-303, SPD489-403 og en fase 4 studie av Bierderman 2012 

som alle undersøkte effekten av Aduvanz. Dette resulterte i en gjennomsnittlig dose per dag på ca. 

 Dette vil tilsi at legemiddelkostnadene vil være (AUP eks mva) for 30 dagers 

behandling.  

DDD ifølge WHO for Aduvanz og Elvanse er 30 mg/døgn, og også da er døgnkostnad lik for Aduvanz 

og Elvanse (se tabellen over).  

 

3.1.1.1 Andre kostnader 

Estimeringen av den medisinske ressursbruken for Aduvanz er gjort ved hjelp av en 

spørreundersøkelse om ressursbruk blant 20 svenske klinikere som behandler voksne pasienter (≥ 18 

år) med ADHD (vedlagt søknaden). For å identifisere hvilke ressurser som skulle inkluderes i 

undersøkelsen og for å kvalitetssikre resultatene i forhold til norsk klinisk praksis, intervjuet Shire to 

norske kliniske eksperter som validerte de svenske anslagene og gjorde noen tilpasninger til norsk 

klinisk praksis. Legemiddelverket har i tillegg validert denne ressursbruken med egne kliniske 

eksperter.   

Den totale ressursbruken hos barn og voksne synes omtrent lik selv om fordelingen av type 

ressursbruk kan variere noe mellom barn og voksne (ref. Legemiddelverkets dokument nr. 13/13996-

1). 
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4 BUDSJETTKONSEKVENSER 
 

Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring basert på antagelsen om at Aduvanz får refusjon er 

beregnet. En ser derfor på to scenarier:  

A) Preparatet får innvilget refusjon 

B) Preparatet får ikke innvilget refusjon 

Budsjettvirkningen blir differansen mellom budsjettvirkningene i de to scenariene. 

 ESTIMAT AV ANTALL PASIENTER SOM ER AKTUELLE FOR BEHANDLING  

  
Det er i tall fra Reseptregisteret samt i bransjestatistikk fra Apotekforeningen, observert en økende 

trend i antallet voksne pasienter som får legemiddelbehandling for ADHD (10-12). Generelt synes det 

å være en økning i antallet pasienter som blir utredet og diagnostisert med ADHD i voksen alder. 

Dette tilsier at det blir en økning i pasientantallet også i årene som kommer uansett hvilke legemidler 

som har refusjon. I firmaets innleverte budsjett er det estimert en økning i pasientantallet basert på 

observert økning av forskrivningen de siste årene. Imidlertid viser den observerte trenden fra 

Reseptregisteret over antall brukere i år 2013-2017 en mye raskere økning i totalt antall brukere enn 

den økningen som er anslått av Shire for kommende 5 år i innlevert materiale.  

Det er vanskelig å forutsi nøyaktig når økningen i voksne brukere av ADHD legemidler vil avta og 

stabiliseres. Etter en periode med økning antydes nå en utflating og stabilisering av veksten av ADHD 

medisinering til barn  (10), og trolig vil det samme skje blant voksne.  I samsvar med den observerte 

økningen av antall brukere og basert på erfaring fra tidligere situasjoner der legemidler får innvilget 

generell refusjon, forventes også en generell økning i bruk av lisdeksamfetamin etter en eventuell 

innvilgelse av generell refusjon. Med bakgrunn i dette forutsetter Legemiddelverket at det vil være 

en økning også i årene som kommer, men at denne vil være mer moderat enn den som er sett de 

siste årene. Dette samsvarer med Shires estimering. 

Det er i dag kun legemidler med virkestoffet metylfenidat, som Medikinet og Ritalin, som har generell 

refusjon for behandling av voksne med ADHD som del av et omfattende behandlingsopplegg. 

Legemiddelverket har forhørt seg med klinisk praksis i forhold til andeler som står på ulike typer 

legemiddelbehandling. Det anslås at ca. 40% av pasientene ikke har tilstrekkelig effekt eller ikke vil 

tolerere behandling med metylfenidat, og de vil dermed være aktuelle for andrelinjebehandling. 

Dette vil i år fem, det vil si i år 2023, tilsvare om lag 17850 pasienter. Når man ikke tar hensyn til 

legemidler som blir benyttet på individuell stønad, vil man i år 5 kunne forvente en budsjettvirkning 

på vekst i overkant av 180 millioner ved innvilgelse av generell refusjon for Aduvanz. 

Imidlertid er det allerede etablert et marked for andrelinjebehandling som består av flere andre 

legemidler; Strattera (atomoksetin), Attentin (deksamfetamin) samt Elvanse (lisdeksamfetamin) til 

behandling av ADHD hos voksne pasienter i andre linje, men da finansiert via individuell stønad. 

Legemiddelverket finner det derfor urealistisk å vurdere innvilgelse av generell refusjon og 
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budsjettvirkninger for Aduvanz (lisdeksamfetamin) uten å regne med disse legemidlene. I de 

følgende budsjettberegningene er det derfor regnet med forskrivning både på generell refusjon og 

individuell stønad. Både refusjonen og stønaden er forsøkt estimert i realistiske baner i de ulike 

scenariene. Det er ikke fratrukket eventuelle egenandeler. 

 

I det innleverte budsjettet har Shire gjort en rekke forutsetninger for estimering av pasientantallet: 

   

  
  

     

  

 

 

Legemiddelverket har i hovedsak benyttet de samme forutsetningene som Shire, men har supplert 

med kliniker anslag, hentet tall fra henholdsvis reseptregisteret, Farmastat og SSB og gjort egne 

beregninger både for pasientantallet og de påfølgende budsjettkonsekvensene. 

Det er forventet at ved en eventuell innvilgelse av generell refusjon i andre linje for Aduvanz, 

(lisdeksamfetamin) vil dette bli foretrukket som førstevalg i andre linje og dermed hente pasienter 

fra de andre preparatene som i dag har blitt benyttet finansiert med individuell stønad i andre linje. 

De to andre alternativene som i dag benyttes i andre linje, deksamfetamin og atomoksetin, vil 

fremdeles bli brukt av pasienter som ikke kan bruke hverken metylfenidat eller lisdeksamfetamin. 

Dette vil imidlertid sannsynligvis kun gjelde for en svært liten gruppe pasienter. Trolig vil det også 

komme til noen pasienter fra metylfenidat-gruppen, dette støttes av tallene som sees for de siste 

årene fra Reseptregisteret. Markedsandelene vil selvfølgelig kunne endres om flere preparater skulle 

få innvilget generell refusjon i andre linje. 

Det er tatt utgangspunkt i at antall pasienter som vil få Aduvanz er de pasientene som i dag får 

Elvanse på individuell stønad, samt at det beregnes en økning av pasienter om Aduvanz får innvilget 

generell forhåndsgodkjent refusjon. 

 

Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Aduvanz (lisdeksamfetamin) i de første fem 

årene dersom legemiddelet refunderes er presentert i Tabell 3. Dersom Aduvanz (lisdeksamfetamin) 

ikke får forhåndsgodkjent refusjon er antall pasienter som anslått i Tabell 4. 

 
Tabell 3: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Aduvaz (lisdeksamfetamin) over den neste femårs-perioden – 
dersom legemidlet refunderes. 

 År 1 
2019 

År 2 
2020 

År 3 
2022 

År 4 
2023 

År 5 
2024 

Aduvanz (lisdeksamfetamin) 
7815 9868 12035 14316 16597 
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Elvanse (lisdeksamfetamin) 
 

0 0 0 0 0 

Ritalin, Medikinet 
(metylfenidat) 

20308 21921 23520 25135 26769 

Attentin (deksamfetamin) 
3434 2847 2187 1465 749 

Strattera (atomoksetin) 
2289 1898 1458 976 500 

 

Om Aduvanz ikke får innvilget generell refusjon, estimeres det en fordeling av pasientene blant 

preparatene som tilsvarer den andelsvise fordelingen som har var i 2017. 

 

 
Tabell 4: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Aduvanz (lisdeksamfatamin) den neste femårs-perioden – 
dersom legemidlet IKKE refunderes. 

 År 1 
2019 

År 2 
2020 

År 3 
2022 

År 4 
2023 

År 5 
2024 

Aduvanz (lisdeksamfetamin) 
0 0 0 0 0 

Elvanse (lisdeksamfetamin) 
 

5957 6430 6899 7372 7852 

Ritalin, Medikinet 
(metylfenidat) 

20308 21921 23520 25135 26769 

Attentin (deksamfetamin) 
4332 4676 5018 5362 5711 

Strattera (atomoksetin) 
3249 3507 3763 4022 4283 

 ESTIMAT AV KOSTNADSUTVIKLINGEN 
Ettersom antallet diagnostiserte og legemiddelbehandlede voksne med ADHD øker, vil de totale 

utgiftene til legemiddelbehandling av voksne pasienter med ADHD etter Legemiddelverkets mening 

sannsynligvis øke.  

Det er i mange studier av ADHD legemiddelbruk påpekt at det er vanlig at pasientene har varierende 

grad av etterlevelse til behandlingen (13, 14), uavhengig av hvilket legemiddel som benyttes. Mange 

har komorbiditeter som gjør etterlevelse til daglig medisinering vanskelig eller kjenner seg 

ubekvemme med å stå på medisiner over lang tid, og tar kortere eller lengre pauser i behandlingen. 

Anslag fra klinisk praksis anslår at mellom 10-20% av pasientene tar pauser i sin daglige behandling. 

Legemiddelverket anser at dette vil gjøre de samlede budsjettutgiftene til ADHD-legemidler noe 

lavere, men sannsynligvis ikke påvirke forholdet mellom de ulike legemidlene i særlig grad. Det er 

vanskelig å anslå nøyaktig størrelsen på denne virkningen, Legemiddelverket regner derfor ikke dette 

inn i budsjettberegningene.  
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Kostnadene er beregnet ut fra WHOs  DDD (definerte døgndoser) (15) og det estimerte 

pasientantallet. 

 

Utgiftene per pasient per år vil være følgende i maksimal AUP (uten fradrag for manglende 

etterlevelse) og uten diskontering: 

Metylfenidat: 4 458 NOK 

Lisdeksamfetamin: 10 599 NOK 

Atomoksetin: 14 844 NOK 

Deksamfetamin: 10 833 NOK 

Metylfenidat er altså med dagens priser den rimeligste legemiddelbehandlingen, etterfulgt av 

lisdeksamfetamin. 

Det forutsettes at legemiddelkostnaden per pasient per år vil være stabil de neste fem år. 

 BUDSJETTKONSEKVENSER  

4.3.1 Budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett 

Dette beregnes for at en skal kunne vurdere om forventet virkning på folketrygdens 

legemiddelbudsjett er under eller over fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner i minst ett av de 

første fem årene etter tidspunktet for refusjonsvedtaket.  

 

De estimerte budsjettvirkninger ved innføring av metoden er presentert i Tabell 5.  

 

 

 
Tabell 5: Forventet budsjettvirkning ved innvilgelse av generell refusjon for Aduvanz (lisdeksamfetamin)  ved aktuell 
indikasjon maks AUP priser. Udiskonterte tall. 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Aduvanz 

(lisdeksamfetamin) 

får refusjon 

244 539 268 261 328 181 

 

277 730 327 

 

294 131 897 

 

310 765 589 

 

Aduvanz 

(lisdeksamfetamin) 

blir ikke refundert 

248 825 291 

 

268 590 724 

 

288 180 908 

 

307 974 917 

 

327 992 744 

 

Budsjettvirkning av 

anbefaling 

-4 286 023 

 

-7 262 543 

 

-10 450 581 

 

-13 843 020 

 

-17 227 154 
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I den innleverte dokumentasjonen er det ikke regnet på kostnader av en eventuell etterfølgende 

legemiddelbehandling etter andre linje. Det er i klinisk praksis mulig at pasientene vil gå «videre» og 

forsøke ytterligere medikamenter etter metylfenidat i første linje og eventuelt lisdeksamfetamin i 

andre linje. Den etterfølgende behandlingen vil da per i dag ikke ha generell refusjon. Det er etter det 

Legemiddelverket erfarer ikke gjort head to head sammenligninger av responsrate eller effekt av de 

ulike legemidlene for ADHD ved behandling av voksne pasienter. Imidlertid finnes det mange 

publiserte indirekte sammenligninger, da fortrinnsvis på barn. Mange av studiene angir at det er 

høyere responsrate for lisdeksamfetamin enn for atomoksetin (og for metylfenidat ) (16, 17). Dette 

støttes også av NICE i deres kostnadseffektivitetsanalyse for bruk av lisdeksamfetamin til voksne med 

ADHD i UK (18). Gitt bedre eller lik responsrate for lisdeksamfetamin enn for atomoksetin er det 

sannsynlig at det vil være kostnadsbesparende å forsøke lisdeksamfetamin i andre linje før man 

forsøker atomoksetin. Dette fordi man da vil unngå enkelte kostnadskrevende titreringsperioder 

uten effekt, samtidig som atomoksetin er noe dyrere enn lisdeksamfetamin.  

 

Oppsummert vil det med antatt lik eller bedre responsrate for lisdeksamfetamin i andre linje med 

dagens legemiddelpriser, innebære en innsparing ved enhver forskyvning mot økt bruk av 

lisdeksamfetamin (Aduvanz) i andre linje til voksne pasienter som har behov for 

legemiddelbehandling av sin ADHD.  

 

 Konklusjon budsjettkonsekvenser: 

 

Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med 

Aduvanz (lisdeksamfetamin) vil ha en total budsjettbesparelse på 17 millioner NOK inkl. mva. i det 

femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 

 

4.3.2 Budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet 

Voksne pasienter med ADHD er en gruppe pasienter som forbruker en hel del tjenester fra helse- og 

omsorgssektoren, både på grunn av sin ADHD, men også fordi mange har andre komorbiditeter og 

problemer som krever behandling og oppfølging blant annet fra psykiater, psykolog, sosionom og 

sykepleier. 

Frekvensen av denne ressursbruken er estimert av Shire ved hjelp av en spørreundersøkelse om 

ressursbruk blant 20 svenske klinikere som behandlet voksne pasienter (≥ 18 år) med ADHD. For å 

identifisere hvilke ressurser som skulle inkluderes i undersøkelsen og for å kvalitetssikre resultatene i 

forhold til norsk klinisk praksis, intervjuet Shire to norske kliniske eksperter som validerte de svenske 

anslagene og gjorde noen tilpasninger til norsk klinisk praksis. Legemiddelverket har i tillegg validert 

denne ressursbruken med egne klinisk eksperter.   

Generelt er det er noe ulike svar på spørreundersøkelsen, og vanskelig å fastslå nøyaktig hva som er 

gjennomsnittlig ressursbruk per pasient. Imidlertid er det gjennomgående i svarene at de som ikke 

responderer på legemidler genererer mer kostander enn de som responderer adekvat. Dette tilsier at 
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det vil bli reduserte kostnader for helse- og omsorgstjenesten totalt sett om flere pasienter får tilbud 

om legemiddelbehandling og oppnår respons på denne behandlingen. Det vil da som beskrevet over 

være mulighet for innsparing ved å først velge den legemiddelbehandling som har en kombinasjon av 

lavest pris og best responsrate, se punkt 4.3.1. Per dags dato er metylfenidat (Ritalin, Medikinet), 

som har godkjent generell refusjon til første linjes behandling, det billigste alternativet og gir om lag 

60% av pasientene adekvat respons. Legemiddelverket mener at det med dages legemiddelpriser på 

tilsvarende måte  i de fleste tilfeller vil være fordelaktig  å forsøke Aduvanz i andre linje. 

5 KONKLUSJON 
 

Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  

 

Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens 

alvorlighet og budsjettvirkningene.  

 

Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre lisdeksamfetamin hos voksne 

pasienter som ikke får tilstrekkelig effekt av metylfenidat er under Legemiddelverkets 

fullmaktsgrense.   

 

 

 

 

 

 

 

Statens legemiddelverk, 08-08-2018  

 

Pilar Martin Vivalid 

Anette Grøvan 

Christina Sivertsen (e.f.) Saksutredere 

fung. enhetsleder  
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