
 
 
 
 
  
  

Teva Generics GmbH  
 

  
 
 
Deres ref. Dato Vår ref. Saksbehandlere 

   25.02.2022 20/15308-10 Solveig Bryn 
   Ingrid Albert 
    
 
 
REFUSJONSVEDTAK 
Statens legemiddelverk viser til deres dokumentasjon innsendt 09-09-2020 i forbindelse med 
vurdering av forhåndsgodkjent refusjon for fremanezumab (Ajovy) til profylaktisk behandling av 
pasienter med høyfrekvent episodisk migrene etter folketrygdloven § 5-14, jf. blåreseptforskriften 
§ 2 og legemiddelforskriften kapittel 14.  
 
Vedtak  
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-8 er følgende vedtak fattet:  
 
Fremanezumab (Ajovy) til profylaktisk behandling hos pasienter med høyfrekvent episodisk migrene, 
her definert som 8-14 migrenedager per måned, innvilges ikke refusjon etter folketrygdlovens § 5-14. 
Vedtaket gjelder alle preparatets varenumre. 
 
Dersom det tilkommer nye forhold som kan endre grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket, 
kan ny dokumentasjon sendes til Statens legemiddelverk for en ny metodevurdering. 
 
Begrunnelse 
Teva har ikke vist at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet hensyntatt 
tilstandens alvorlighet, jf. legemiddelforskriften § 14-5 andre ledd. Statens legemiddelverk finner 
derfor at fremanezumab (Ajovy) ikke oppfyller kriteriene for å bli tatt opp på refusjonslisten etter 
blåreseptforskriftens § 2.  
 
Bakgrunn 
Migrene er en hodepineforstyrrelse karakterisert ved episoder med moderat til kraftig hodepine, for 
mange pasienter også assosiert med lyd- og lysømfintlighet, kvalme og/eller oppkast. Pasientene kan 
være immobiliserte under anfallene og livskvaliteten er betydelig nedsatt. Prevalensen er avtakende 
med alder. Det er også en tendens til mildere anfall eller at sykdommen brenner ut med tiden (1). 
 
Migrene deles inn i episodisk migrene (EM) med og uten aura og kronisk migrene (CM). Nærmere 
beskrivelse av kriterier for diagnose er gitt av International Headache Society (IHS) i et internasjonalt 
system for klassifisering av alle former for hodepine (ICHD-3) fra 2018 (2). I henhold til dette 
systemet er CM definert som 15 eller flere hodepinedager i måneden i minst 3 måneder, hvorav 
minst 8 dager med migrene. EM er imidlertid ikke definert etter antall hodepine- eller migrenedager 
etter IHS sin klassifisering, og blir kun nevnt i relasjon til at det er viktig å skille mellom CM og EM. 
Pasienter med påvist migrene, med eller uten aura, som i gjennomsnitt har færre enn 15 
hodepinedager per måned sies å ha episodisk migrene. Det skilles mellom lavfrekvent episodisk 
migrene (LFEM) og høyfrekvent episodisk migrene (HFEM), men kriteriene for klassifisering er ikke 
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tydelig definert i litteraturen. Denne vurderingen gjelder profylaktisk behandling hos voksne 
pasienter med høyfrekvent episodisk migrene (HFEM), her definert som 8-14 migrenedager per 
måned, som ikke har fått god nok virkning av minst tre andre typer forebyggende legemidler mot 
migrene (TF3+), i tråd med metodevurderingen av erenumab ved HFEM (3). 
 
Fremanezumab har markedsføringstillatelse for bruk som profylakse mot migrene hos voksne 
pasienter som har minst 4 migrenedager per måned (4). Fremanezumab er en av flere CGRP-
hemmere med samme indikasjon. Det er tidligere konkludert med at fremanezumab og to andre 
CGRP-hemmere, erenumab og galkanezumab, til en rabattert konfidensiell refusjonspris, er 
kostnadseffektiv behandling for pasienter med kronisk migrene (≥ 15 dager med hodepine i 
måneden, hvorav minst 8 av de er migrenedager) TF3+ (5-7). De tre CGRP-hemmerne er tilgjengelig 
etter individuell stønad for pasienter med kronisk migrene TF3+ som oppfyller vilkår definert i 
Helsedirektoratets Vedlegg 1 til § 5-14 legemiddellisten. 
 
Legemiddelverket har tidligere konkludert med at fremanezumab og erenumab har sammenlignbar 
klinisk effekt og sikkerhet for pasientpopulasjonen med kronisk migrene TF3+. For vurdering av 
pasienter med HFEM TF3+, sendte Teva opprinnelig inn en kostnad-per-nytte (CUA)-analyse som 
sammenlignet fremanezumab med standard støttebehandling for denne pasientpopulasjonen. 
Legemiddelverket hadde samtidig en pågående hurtig metodevurdering av erenumab for samme 
pasientpopulasjon. På grunn av mangler i Tevas innsendte modell, anså Legemiddelverket det som 
hensiktsmessig å heller gjøre en forenklet vurdering av innsendt dokumentasjon ved ferdigstillelse av 
metodevurderingen av erenumab ved HFEM TF3+. I samråd med Teva ble det derfor besluttet å 
avvente vurderingen av fremanezumab til metodevurderingen av erenumab ble ferdigstilt.  
 
Legemiddelverket konkluderte i november 2021 at erenumab ikke kan anses som kostnadseffektiv 
behandling av pasienter med HFEM, da kostnadene ved behandling ble vurdert å ikke stå i rimelig 
forhold til nytten, hensyntatt tilstandens alvorlighet og forventede budsjettkonsekvenser for 
folketrygden (3). Dersom effekt og sikkerhet av erenumab ikke vurderes å være forskjellig fra effekt 
og sikkerhet av fremanezumab, vil det likevel være mulig å gjøre en skjønnsmessig vurdering av 
kostnadseffektiviteten av fremanezumab basert på metodevurderingen av erenumab.  
 
Profylaktisk behandling av høyfrekvent episodisk migrene 
Profylaktisk medikamentell behandling kan være aktuelt hos pasienter med betydelig redusert 
livskvalitet, eller stort fravær fra arbeid eller skole og/eller to eller flere anfall per måned og/eller 
dårlig effekt av anfallsbehandling, og/eller hyppige, lange og ubehagelige auraanfall. Det er ikke 
utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for behandling av migrene. For pasienter som mottar 
migreneprofylaktisk behandling finnes det i dag følgende mulige alternativer (1, 8): 

1) Betablokkere (metoprolol, propranolol, atenolol) 
2) Antiepileptika (valproat, topiramat) 
3) Angiotensin II-reseptorantagonist (kandesartan) 
4) ACE-hemmer (lisinopril) 
5) Kalsiumkanalblokker (flunarizin) 
6) Antidepressiva (amitryptilin, venlafaksin) 
7) Sentralvirkende antiadrenergikum (klonidin) 
8) Perifert virkende muskelrelakserende (botulinumtoksin A) 
9) CGRP-hemmere (erenumab, fremanezumab, galkanezumab) 
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Ved valg av behandling må det tas hensyn til bivirkninger, eventuelle effekter på komorbide 
tilstander og hva pasienten har prøvd fra før. Dokumentasjonen som ligger til grunn for de ulike 
legemidlene er ulik, og kun et utvalg har forhåndsgodkjent refusjon til behandling av 
migrenepasienter. Noen av legemidlene brukes dessuten utenfor godkjent bruksområde (off-label). 
 
Behandling med fremanezumab 
To doseringsalternativer er tilgjengelig ved behandling med fremanezumab. Dosen er den samme for 
begge alternativer, men doseringsfrekvensen er forskjellig. Alternativ 1 er en subkutan injeksjon à 
225 mg, en gang per måned (månedlig dosering), mens alternativ 2 er tre injeksjoner à 225 mg, totalt 
675 mg hver tredje måned (kvartalsvis dosering). Ved initiering av fremanezumab kan samtidig annen 
forebyggende migrenebehandling fortsette dersom forskrivende lege finner det hensiktsmessig. 
Nytten av behandlingen bør vurderes innen 3 måneder etter oppstart og deretter regelmessig. 
 
Det henvises til preparatomtalen til fremanezumab for ytterligere informasjon om legemiddelet (4). 
 
Effektdokumentasjon 
Klinisk effekt av fremanezumab hos pasienter med episodisk (n = 329, 39 %) og kronisk (n = 509, 
61 %) migrene som har feilet på to til fire tidligere profylaktiske behandlinger er vist i fase III-studien 
FOCUS (9). Pasienter ble randomisert (1:1:1) til å motta fremanezumab hver måned (startdose på 
675 mg for CM og 225 for EM og påfølgende dose på 225 for både CM og EM), fremanezumab hvert 
kvartal (675 mg) eller placebo. Pasienter med HFEM TF3+ utgjør en liten andel (11 %) av 
totalpopulasjonen, og effektestimater for denne gruppen baserer seg på post-hoc 
subgruppeanalyser. Resultater for totalpopulasjonen (ITT) og aktuell subgruppe er presentert i 
tabellen under. 
 
Tabell 1: Resultater fra FOCUS studien for pasienter med høyfrekvent episodisk migrene (HFEM) og totalpopulasjonen (ITT) 

  

HFEM (8-14 MMD) TF3+ ITT: CM+EM TF2-4 

Monthly 
fremanezumab 

(n = 37) 

Quarterly 
fremanezumab 

(n = 25) 

Placebo 
(n = 30) 

Monthly 
fremanezumab 

(n = 283) 

Quarterly 
fremanezumab 

(n = 276) 

Placebo 
(n = 279) 

Baseline mean 
migraine days  

11,1 10,6 10,9 14,1 14,1 14,3 

Change in monthly 
average number of 
migraine days from 
baseline after 12 weeks 

-4,9 -4,2 -0,4 -4,1 -3,7 -0,6 

30 % response 67 % 68 % 13 % Data ikke tilgjengelig 

50 % response 45 % 3 % 34 % 34 % 9 % 

 

Legemiddelverket vurderer at effekten av fremanezumab hos pasienter med HFEM TF3+ er usikker. 
Resultatene er basert på post-hoc subgruppeanalyser på et relativt lite utvalg av pasienter (11 % av 
ITT), og datasettet er derfor mer utsatt for systematiske skjevheter i pasientkarakteristikker og 
prognostiske faktorer mellom behandlingsarmene, som kan ha påvirket resultatene. Pasientene er 
blant annet ikke stratifisert etter HFEM, så det må vises varsomhet med å tolke resultatene 
presentert over. Studien hadde en randomisert, blindet fase på kun 12 uker, noe som gjør at relativ 
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effekt av fremanezumab sammenlignet med SoC ut over dette ikke er kjent. 
 
Det foreligger ingen direkte sammenlignende studier av fremanezumab mot erenumab. Det er noe 
variasjon i estimater for relativ effekt mot SoC mellom de ulike studiene som inngår i 
studieprogrammene for fremanezumab og erenumab, som muligens kan forklares av ulikheter i 
studiepopulasjon og studiedesign. Legemiddelverket mener imidlertid at det er rimelig å anta en 
klasseeffekt av CGRP-hemmere. I metodevurderingen av fremanezumab til profylaktisk behandling 
av kronisk migrene TF3+ i 2020, ble det konkludert med at det var tilstrekkelig dokumentasjon for 
sammenlignbar klinisk effekt og sikkerhet av fremanezumab og erenumab hos pasienter med kronisk 
migrene (6). Klinikere Legemiddelverket har kontaktet har ikke observert forskjeller i responsrater 
mellom de ulike CGRP-hemmere, og mener at det er rimelig å anta tilsvarende respons hos pasienter 
med HFEM som hos pasienter med CM. Samlet, vurderer derfor Legemiddelverket at fremanezumab 
og erenumab også kan anses å ha tilstrekkelig sammenlignbar effekt hos pasienter med HFEM TF3+.  
 
Legemiddelverkets totalvurdering 
Legemiddelverket mener at blåreseptforskriften § 1b om alvorlig sykdom og behov for langvarig 
behandling er oppfylt for pasienter med høyfrekvent episodisk migrene. 
 
Teva har fått muligheten til å tilby lavere pris for at fremanezumab kan bli vurdert som 
kostnadseffektiv behandling for pasienter med høyfrekvent episodisk migrene under de samme 
premissene som Novartis fikk for erenumab ved høyfrekvent episodisk migrene. Teva hadde, på lik 
linje med Novartis, ikke anledning til å tilby en kostnadseffektiv pris for fremanezumab. 
Ressursbruken står dermed ikke i et rimelig forhold til nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens 
alvorlighet, jf. legemiddelforskriften § 14-5 andre ledd. Statens legemiddelverk finner derfor at 
fremanezumab (Ajovy) ikke oppfyller kriteriene til å få innvilget refusjon etter blåreseptforskriftens 
§ 2.  

 
Klage 
Vedtaket kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagen sendes Statens legemiddelverk. 
Frist for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til dere. For 
nærmere informasjon om klageretten, se melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.  
 
Saksbehandlingstid 
Det følger av legemiddelforskriften § 14-10 at vedtak etter § 14-8 skal fattes senest 180 dager etter 
at Statens legemiddelverk har mottatt opplysninger etter § 14-4. Statens legemiddelverk viser til 
følgende saksbehandlingstider: 
 
Innsendt dokumentasjon: 09-09-2020  
Mottatt og validert dokumentasjon (7 dager): 16-09-2020 
Opphold i saksbehandlingstiden: 
Fra 25-09-2020 til 05-11-2020, totalt 41 dager i påvente av ytterligere dokumentasjon; 
Fra 09-12-2020 til 07-02-2022, totalt 425 dager i påvente av ferdigstillelse av Aimovig;  
Totalt 466 dager 
Ferdig behandlet: 25-02-2022 
Total saksbehandlingstid: 527 dager hvorav 466 med opphold i saksbehandlingstiden. Dette 
innebærer en reell saksbehandlingstid hos Legemiddelverket på 61 dager 

 
  

https://legemiddelverket.no/andre-temaer/klage-pa-forvaltningsvedtak
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Publisering 
Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsvedtaket på våre nettsider: www.legemiddelverket.no.   
 
Statens legemiddelverk vil imidlertid ikke publisere opplysninger som anses for å være 
forretningshemmeligheter etter taushetspliktbestemmelsen i legemiddelloven § 30: 
 
«Enhver som i medhold av stilling eller verv etter loven får kjennskap til drifts- eller 
forretningshemmelighet skal med de begrensninger som følger av hans gjøremål etter loven, tie med 
det han slik får vite.» 
 
Retningslinjer om taushetsplikt i forbindelse med metodevurderinger er publisert på Statens 
legemiddelverk sine nettsider.  
 
Statens legemiddelverk ber på dette grunnlag om deres tilbakemelding med hensyn til om vedtaket 
må anses for å inneholde forretningshemmeligheter. I så fall ber vi om en redegjørelse for hvilke 
opplysninger dette er, og en begrunnelse om hvorfor det vil være av konkurransemessig betydning å 
hemmeligholde opplysningene. Vi ber om at deres tilbakemelding er oss i hende senest tre uker etter 
mottak av dette vedtaket.  
  
 
 
Dokumentet er godkjent og sendt elektronisk. 
 
 
 

Med vennlig hilsen  
STATENS LEGEMIDDELVERK  

Hallstein Husbyn Carlos Vidal 
enhetsleder  lagleder 
  
   

 
Kopi:  Helse- og omsorgsdepartementet 

Helsedirektoratet v/avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon  
Helseøkonomiforvaltningen  
Helseklage  
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