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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 EMA.  
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. 
 
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 Ajovy (fremanezumab) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 
814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. 
 

Bakgrunn 

Ajovy er et legemiddel som er indisert for profylakse av migrene hos voksne som har minst 4 
migrenedager per måned. Nytte/risikoforholdet ved profylaktisk behandling av migrene er 
dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse.  
 
Ajovy er en av flere CGRP-hemmere med samme indikasjon. Aimovig (erenumab) har allerede blitt 
metodevurdert av Legemiddelverket og funnet kostnadseffektiv for pasienter med kronisk migrene 
(≥ 15 hodepinedager per måned, hvorav minst 8 med migrene) som har forsøkt tre eller flere andre 
profylaktiske behandlinger mot migrene uten å nå behandlingsmålet (TF3+)[1].  
 
Teva har opprinnelig sendt inn en full kostnad nytte analyse som sammenlignet Ajovy med standard 
støttebehandling (SoC). Legemiddelverket har ferdigstilt sin metodevurdering for Aimovig, men 
måtte sende en innstilling til Helse og Omsorgsdepartementet siden fullmaktsgrensa er overskredet. 
Det er ikke fattet en beslutning for Aimovig ennå. Imidlertid er det rimelig å tenke seg at disse 
legemidlene vil være aktuelle for den samme pasientgruppen så fremt det kan dokumenteres at 
effekten mellom Ajovy og Aimovig ikke er vesentlig forskjellig. For å kunne inkludere Ajovy i den 
samme prosessen som Aimovig fikk Legemiddelverket derfor supplert innsendt dokumentasjon med 
en indirekte sammenligning av effektdokumentasjon av Ajovy mot Aimovig for tilsvarende 
pasientpopulasjon som ble funnet kostnadseffektiv for Aimovig.  
 
I pasientpopulasjon som har forsøkt minst tre tidligere behandlinger (TF3+) er det anslått at om lag 
10 000 pasienter vil kunne motta behandling med CGRP-hemmer hvert år i Norge, hvorav ca. 60 % av 
pasientene har kronisk migrene (≥ 15 hodepinedager per måned, hvorav minst 8 med migrene) mens 
de øvrige har episodisk migrene (4-15 hodepinedager per måned). Legemiddelverkets vurdering tar 
utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Teva på effekt og kostnader ved behandling av TF3+ 
pasienter med kronisk migrene (≥ 15 hodepinedager per måned). 
 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

Dokumentasjon av effekt og sikkerhet for Ajovy som brukes i denne metodevurderingen er basert på 

studier hvor standard støttebehandling (SoC) er komparator. Dette innebærer i all hovedsak 

anfallskupperende behandling og symptomlindrende medikamenter. Noen pasienter kombinerte 

også Ajovy med andre profylaktiske behandlinger mot migrene.  

 

Da det per i dag er to andre markedsførte CGRP-hemmere ved siden av Ajovy; Aimovig (erenumab) 

og Emgality (galcanezumab), hvorav førstnevnte allerede er i utstrakt bruk, anses det imidlertid at 

disse er de reelle komparatorene i norsk klinisk praksis. Innsendt dokumentasjon inkluderer en 

indirekte sammenligning mellom Ajovy og Aimovig for pasienter med kronisk migrene som tidligere 

hadde feilet på flere tidligere behandlinger. Denne viser kun mindre numeriske forskjeller mellom 
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legemidlene når det gjelder effekt. Forskjellene er ikke statistisk signifikante og vurderes ikke som 

klinisk relevante. Sikkerhetsprofilen er også tilsvarende.  

 

Legemiddelverket mener at det er tilstrekkelig dokumentasjon for sammenlignbar klinisk effekt og 

sikkerhet av Ajovy og Aimovig.  

 

Langvarighet 

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

 

Alvorlighet og helsetap 

Legemiddelverket vurderer at migrene oppfyller krav om alvorlighet i blåreseptforskriften. 
 
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 
behandlingen. Legemiddelverket har beregnet alvorlighetsgraden ved kronisk migrene (TF3+) 
behandlet med standard støttebehandling (SoC) i en tidligere metodevurdering[1]. Prognosen 
beregner samlet helsetap for alle migrenedager per pasientgruppe med livslang tidshorisont. 
Absolutt prognosetap (APT) for kronisk migrene er ca. 11 QALY.  
 
Kostnadseffektivitet 

Legemiddelverket har vurdert nytten ved bruk av Ajovy i forhold til den nytten behandling med 
Aimovig gir. Indirekte sammenligning har vist at effekten av Aimovig og Ajovy, når det gjelder endring 
fra baseline i månedlige migrenedager, er tilsvarende hos pasienter med kronisk migrene som har 
forsøkt tre eller flere profylaktiske legemidler uten å nå behandlingsmålet. Reduksjonen synes å være 
numerisk større for Ajovy sammenlignet med Aimovig 70 mg, men numerisk lavere sammenlignet 
med Aimovig 140 mg. Forskjellene er ikke statistisk signifikante, og vurderes ikke å være klinisk 
relevante. Basert på at Aimovig er funnet kostnadseffektiv hos denne pasientgruppen vil også Ajovy 
være kostnadseffektiv behandling gitt lik eller lavere pris.  
 

Budsjettkonsekvenser 
I metodevurdering av Aimovig ble det estimert at å behandle aktuelle pasienter med kronisk migrene 
med CGRP-hemmere vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 153 millioner NOK inkl mva i det 
femte budsjettåret (basert på maksimal AUP, før eventuelle rabatter) i subgruppen TF3+.  
 
Budsjettkonsekvenser er estimert for alle CGRP-hemmere samlet.  
 
Det er knyttet stor usikkerhet til dette budsjettanslaget.  
 
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 samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.  
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Budsjettvirkninger for Folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Ajovy er over 
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.   
 
I løpet av budsjettåret for 2020 ble det besluttet av Stortinget at de ikke ville avse budsjettmidler for 
å innføre behandling av CGRP-hemmere på forhåndsgodkjent refusjon. Saken er tilbakesendt 
Legemiddelverket i et oppdragsbrev fra Helse og Omsorgsdepartementet hvor Legemiddelverket er 
bedt om å inngå forhandlinger med alle leverandørene. Det er på dette grunnlag at 
Legemiddelverket kun har vurdert om dokumentert effekt imellom Ajovy og Aimovig er forskjellig i 
denne metodevurderingen. Den indirekte sammenligningen viste at effekten er sammenlignbar, og 
endelig beslutning om innføring vil dermed avhenge av sluttresultatet i forhandlingene som 
gjennomføres av Sykehusinnkjøp.  
 

Ajovy innvilges ikke forhåndsgodkjent refusjon grunnet oversteget fullmaktsgrense. Saken 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
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Ordliste 
 

Forkortelse Betydning 

APT Absolutt prognosetap 

ACE-hemmer Angiotensin-konverterende enzymhemmer 

APT Absolutt prognosetap 

AT2-blokker Angiotensin-2 blokker 

AIC Akaike information criterion 

AUP Apotekenes utsalgspris 

BIC Bayesian information criterion 

EM Episodisk migrene 

CGPR-hemmer kalsitonin gen-relatert peptid-hemmer (erenumab, fremanezumab og 
galcanezumab) 

IKER Inkrementell kostnadseffektivitetsratio 

KM Kronisk migrene 

TF3+ Pasienter som ha forsøkt tre eller flere andre profylaktiske behandlinger 
mot migrene uten å nå behandlingsmålet 
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1 Bakgrunn 

 Problemstilling 
 
Fremanezumab har godkjent indikasjon som profylakse mot migrene hos voksne pasienter som har 
minst 4 migrenedager per måned. Teva har opprinnelig sendt inn en full kostnad nytte analyse 
sammenlignet med SoC hos pasienter som fra tidligere har forsøkt tre andre profylaktiske legemidler 
uten å nå behandlingsmålet. Legemiddelverket ferdigstilte i juni 2019 vurderingen av erenumab til 
samme pasientgruppe[1]. I denne metodevurderingen ble det konkludert med at erenumab er 
kostnadseffektiv behandling i pasienter med kronisk migrene. Ettersom fullmaktsgrensen er 
overskredet ble rapporten oversendt Helse- og Omsorgsdepartementet. I forbindelse med 
fremleggelsen av statsbudsjettet for 2020 ble det ikke foreslått å bevilge midler til å dekke 
folketrygdens utgifter til Aimovig. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bedt Statens 
legemiddelverk om å forhandle videre med leverandørene av CGRP-hemmere for å finne en løsning 
innenfor fullmaktsgrensen. Prisforhandlinger er i gang, og det er rimelig å inkludere fremanezumab  i 
den samme forhandlingsprosessen som erenumab, så fremt det kan dokumenteres at effekten 
mellom fremanezumab og erenumab ikke er vesentlig forskjellig.  
 
Legemiddelverket fikk supplert innsendt dokumentasjon med en indirekte sammenligning av 
effektdokumentasjon av fremanezumab mot erenumab for tilsvarende pasientpopulasjon som ble 
funnet kostnadseffektiv for erenumab. Det er denne indirekte sammenligningen som ligger til grunn i 
gjeldende metodevurdering.  

 Migrene 
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 imobiliserte under anfallene og livskvaliteten er betydelig nedsatt. Årsaken til migrene er ikke 
fullt ut kjent, men det antas at dysfunksjon i det trigeminovaskulære system, som omfatter både det 
perifere nervesystemet og sentralnervesystemet, er involvert.  
 

Selve hodepineanfallene assosiert med migrene varer fra 4-72 timer med stor variasjon i intensitet 
både mellom individer og fra anfall til anfall. En del av pasientene opplever også en forfase før, 
og/eller en restitusjonsfase etter anfallet med ulike grader av nedsatt allmenntilstand eller plager, og 
omtrent en tredjedel av pasientene har aura kjennetegnet av forbigående forstyrrelser i syn, sanser 
og/eller språk rett i forkant av hodepinefasen. Tilstanden er tre ganger hyppigere hos kvinner enn 
hos menn, og forekomsten er høyest rundt 40 års alder. Dette gjør at sykdommen har en betydelig 
påvirkning på produktivitet både i form av yrkesaktivitet og samfunnsdeltakelse for øvrig. 
Prevalensen er avtakende med alder. Det er også en tendens til mildere anfall eller at sykdommen 
brenner ut med tiden[2].  
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Migrene deles inn i episodisk migrene (EM) med og uten aura og kronisk migrene (KM). Nærmere 
beskrivelse av kriterier for diagnose er gitt av International Headache Society i et internasjonalt 
system for klassifisering av alle former for hodepine (ICHD-3) fra 2018[3].  
 
 
 
Kronisk migrene  
For at migrenen skal betegnes som kronisk må pasienten ha minst 15 hodepinedager per måned, 
hvorav 8 migrenedager over 3 måneder som oppfyller visse kriterier beskrevet i ICHD-3.  
 

Klinikere anslår at den norske migrenepopulasjonen totalt omfatter om lag 895 000-900 000 
pasienter, hvorav om lag 15-20 % har fire eller flere migrenedager per måned[4, 5]. Det er altså et 
potensielt pasientgrunnlag på rundt 135-180 000 pasienter ut fra godkjent indikasjon alene. Det vil 
imidlertid ikke være alle av disse som mottar profylaktisk behandling, som er indisert først ved 2-3 
månedlige anfall (et anfall kan vare i flere dager). Det er heller ikke alle pasienter hvor profylaktisk 
behandling er indisert, som i dag får slik behandling. Av de som behandles profylaktisk har en god del 
tilstrekkelig effekt av dagens tilgjengelige alternativer. Det vil derfor kun være en mindre andel som 
har forsøkt tre tidligere profylakser uten å nå behandlingsmålet.  
 
I metodevurdering av erenumab [1] legges det til grunn at om lag 10 000 norske pasienter vil være 
aktuelle for behandling med en CGRP-hemmer, hvorav 60 % har kronisk migrene (≥ 15 
hodepinedager per måned, hvorav minst 8 med migrene) mens de resterende har episodisk migrene 
(4-15 hodepinedager per måned).   
 

 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 [6]. 
 
Legemiddelverket har ikke beregnet alvorlighetsgraden i denne metodevurderingen, men legger til 
grunn samme beregning som for i en tidligere metodevurdering for erenumab [1].  
 
Legemiddelverkets beregninger tar utgangspunkt i en pasientpopulasjon med gjennomsnittsalder på 
42 år både for pasienter med kronisk migrene. Tallene for hele ITT-populasjonen er anslått av 
Novartis og baseres på norske reseptregisterdata for migrenebehandling med triptaner. 
Aldersberegninger samsvarer med aldersintervaller i relevante kliniske studier og tilbakemeldinger 
fra klinisk praksis.  
 
Beregning av alvorlighetsgrad for de aktuelle pasientene ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt 
prognosetap på ca. 11 QALYs for pasienter med kronisk migrene (≥ 15 hodepinedager per måned, 
hvorav minst 8 med migrene) sammenlignet med Norges befolkning som helhet.   
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 Profylaktisk behandling av kronisk migrene 

1.4.1 Behandling med fremanezumab[7] 
 Indikasjon 

Fremanezumab har godkjent indikasjon til profylakse mot migrene hos voksne som har minst 
4 migrenedager per måned. Denne metodevurderingen omfatter profylaktisk behandling av 
pasienter med kronisk migrene (≥ 15 hodepinedager per måned, hvorav minst 8 med 
migrene) som fra tidligere har forsøkt tre eller flere profylaktiske legemidler uten å nå 
behandlingsmålet(TF3+).  

 Virkningsmekanisme 

Fremanezumab er et humanisert monoklonalt antistoff derivert fra en murin forløper som 
binder seg selektivt til kalsitonin-gen-relatert-peptid (CGRP). Dette blokkerer begge CGRP-
isoformene fra å binde seg til CGRP-reseptoren og hindrer på den måten CGRP-aktivering av 
det trigeminovaskulære systemet som er en antatt viktig patofysiologisk komponent ved 
migrene.  Det er vist at CGRP-nivåene øker signifikant under migreneanfall, for senere å 
normaliseres når hodepinen går over.  

 Dosering 

To doseringsalternativer er tilgjengelig for behandling med fremanezumab. Dosen er den 
samme for begge alternativer, men doseringsfrekvensen er forskjellig. Alternativ en er en 
subkutan injeksjon á 225 mg, en gang per måned (månedlig dosering), mens alternativ to er 
tre injeksjoner á 225 mg, totalt 675 mg hver tredje måned (kvartalsvis dosering). Ved bytte 
av doseringsregime, bør den første dosen i det nye regimet administreres på samme dag som 
neste planlagte dose for det nye regimet. Ved initiering av fremanezumab kan samtidig 
forebyggende migrenebehandling fortsette dersom forskrivende lege finner det 
hensiktsmessig. Nytten av behandlingen bør vurderes innen 3 måneder etter oppstart og 
deretter regelmessig.  

 Bivirkninger 

I kliniske studier var den vanligst rapporterte bivirkningen reaksjoner på injeksjonsstedet 
(smerte, hardhet, rødme og kløe). Disse opphørte imidlertid vanligvis i løpet av noen timer 
eller dager.  
 
  

1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  
Europeiske retningslinjer for behandling av migrene [8] legger til grunn at profylaktisk medikamentell 
behandling kan være aktuelt for pasienter med:  

1) betydelig redusert livskvalitet, eller stort fravær fra arbeid eller skole og/eller 
2) to eller flere anfall per måned og/eller 
3) dårlig effekt av anfallsbehandling, og/eller  
4) hyppige, lange og ubehagelige auraanfall.  
 

Ifølge norske klinikere og pasientforening er det trolig en underbehandling av denne pasientgruppen 
i Norge i dag.  
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I forbindelse med oppstart av profylaktisk behandling bør pasienten føre hodepinedagbok i minst en 
måned. Dette både for å bekrefte indikasjonen og utelukke medikamentoverforbrukshodepine 
(MOH) og for å ha et grunnlag for å evaluere effekten ut fra. Det er sjelden at pasienter blir anfallsfrie 
til tross for profylaktisk behandling, og det er viktig å forberede pasienten på dette. Mange opplever 
dessuten ulike bivirkninger, men disse kan ofte være forbigående. Vanligvis vil man være fornøyd 
dersom man kan se en halvering av anfallshyppighet over en tremånedersperiode uten alt for 
sjenerende bivirkninger[8]. For pasienter som har kronisk migrene vil en reduksjon av månedlige 
migrenedager på 30 % være klinisk relevant[9].  

 
For pasienter som mottar profylaktisk behandling er det i dag ifølge de faglige retningslinjer[2] for 
migreneprofylakse generelt følgende mulige alternativer:  

1) betablokkere (metoprolol/propranolol)  
2) kandesartan 
3) lisinopril 
4) topiramat 
5) valproat  
6) flunarizin  
7) amitriptylin  
8) venlafaxin 
 

I tillegg er onabotulinumtoksin A (Botox) et alternativ for pasienter med kronisk migrene. 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) se Tabell 1. 
 
Tabell 1: Dagens tilgjengelige migreneprofylakse 

Virkestoff Relevant indikasjon Refusjon 
Metoprolol/propranolol 
(betablokkere) 

Migreneprofylakse Forhåndsgodkjent refusjon ved 
migrene 

 
Kandesartan (angiotensin II-
reseptorantagonist) 

 
Ingen 

 
Hvit resept  

Lisinopril (ACE-hemmer) Ingen Hvit resept 

 
Topiramat (antiepileptikum) 

 
Profylakse mot migrenehodepine 
hos voksne etter nøye vurdering 
av mulige behandlingsalternativ 

 
Hvit resept eller individuell 
refusjon 

 
Valproat (antiepileptikum) 

 
Ingen 

 
Hvit resept  
 

Flunarizin (kalsiumkanalblokker - 
kun på godkjenningsfritak) 
 

Profylaktisk behandling av 
migrene 

Hvit resept  

 
Amitryptilin (trisyklisk 
antidepressivum - TCA) 

 
Profylaktisk behandling av 
migrene 

 
Forhåndsgodkjent refusjon ved 
kroniske, sterke smerter  
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Venlafaxin (selektiv, serotonin 
reopptakshemmer – SSRI) 

 
Ingen 

 
Hvit resept  

 
Onabotulinumtoksin type A 
(Botox) 

 
Symptomlindring hos voksne som 
oppfyller kriteriene for kronisk 
migrene (hodepine i ≥15 dager pr. 
måned hvorav minst 8 dager med 
migrene) og som har respondert 
utilfredsstillende eller er 
intolerante overfor profylaktisk 
behandling av migrene 

 
Hvit resept eller individuell 
refusjon  
 
Behandlingstilbudet når det 
kommer til Botox varierer 
betraktelig i ulike deler av landet. 

 

Det kliniske fagmiljøet er enige om at CGRP-hemmere, til tross for en bred førstelinjeindikasjon, i 
første omgang ville være et alternativ til pasienter som ikke kommer i mål med dagens tilgjengelige 
migreneprofylakse. Ikke alle pasienter vil være kandidater for alle mulige alternativer, og hvilke 
legemidler som forsøkes samt i hvilken rekkefølge er en vurdering som bør være opp til behandlende 
lege. Det virker imidlertid å være en konsensus om at pasienter som har forsøkt tre tidligere 
profylaktiske behandlinger uten å nå behandlingsmålet i dag kan regnes å være del av overnevnte 
gruppe. Medikamentell behandling hos disse pasientene består i dag av anfallskuperende og 
symptomlindrende medisiner (standard støttebehandling - SoC).   
 
Legemiddelverket vurderte i sin metodevurdering at profylaktisk behandling med erenumab til 
pasienter med kronisk migrene (≥ 15 hodepinedager per måned, hvorav minst 8 med migrene) som 
tidligere har feilet på minst tre behandlinger er kostnadseffektivt med tilbudt rabattert pris. Så fremt 
effekten mellom erenumab og fremanezumab ikke er dokumentert forskjellig, vil det samme gjelde 
også for fremanezumab, gitt sammenlignbart prisnivå. På bakgrunn av dette er det erenumab som nå 
er den mest relevante komparatoren for fremanezumab.  
  
 

1.4.3 Komparator 
Basert på avsnittene over mener Legemiddelverket at relevant komparator for pasienter med kronisk 
migrene (≥ 15 hodepinedager per måned, hvorav minst 8 med migrene) som har forsøkt tre tidligere 
profylaktiske behandlinger mot sin migrene, og dermed for denne metodevurderingen, er erenumab. 
En annen CGRP-hemmer, galcanezumab, kan også være en mulig komparator for fremanezumab og 
erenumab. Denne er imidlertid ikke metodevurdert på nåværende tidspunkt, og er derfor ikke tatt 
med i betraktning i denne rapporten.  
 

1.4.4 Behandling med erenumab[10] 
 Indikasjon 

Erenumab har godkjent indikasjon til forebyggende behandling av migrene hos voksne som 
har minst 4 migrenedager hver måned. Legemiddelverket har metodevurdert profylaktisk 
behandling av pasienter som fra tidligere har forsøkt tre eller flere profylaktiske legemidler 
(TF3+).  
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 Virkningsmekanisme 

Erenumab er et fullt humant antistoff mot kalsitonin-gen-relatert-peptid (CGRP). Ved å binde 
seg til CGRP-reseptoren forhindrer erenumab at CGRP kan aktivere det trigeminovaskulære 
systemet som er en antatt viktig patofysiologisk komponent ved migrene.  

 Dosering 

Anbefalt dose er 70 mg (en injeksjon) satt subkutant hver 4. uke. Etter opplæring av 
helsepersonell vil pasienten kunne sette sprøyten selv. Noen pasienter kan ha bedre effekt 
av 140 mg (to injeksjoner a 70 mg) hver 4. uke. Behandling bør initieres av lege med erfaring i 
diagnostisering og behandling av migrene og bør evalueres jevnlig. Ved manglende respons 
etter 3 måneder bør behandlingsavbrudd vurderes. 

 Bivirkninger 

I kliniske studier var den vanligst rapporterte bivirkningen reaksjoner på injeksjonsstedet. Det 
ble også rapportert om noen tilfeller av forstoppelse, muskelkramper og kløe. De fleste 
reaksjonene var milde eller moderate. 
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2 Dokumentasjon for å vise relativ effekt 
For øyeblikket er det ingen randomiserte head-to-head-studier som har sammenlignet effekten eller 
sikkerheten til anti-CGRP-terapier, som fremanezumab og erenumab. Dokumentasjon av relativ 
effekt baserer seg derfor på en indirekte sammenligning (ITC).  
 
Kliniske studier identifisert fra en tidligere systematisk litteraturgjennomgang, publikasjoner, plakater 
og litteratur, ble gjennomgått for inkludering i en indirekte analyse av effekt og sikkerhet. 

 Oversikt over relevante, innsendte studier 
Følgende studier ble identifisert, og er relevante for metodevurderingen: 
 

 FOCUS (NCT03308968; TV48125-CNS-30068)[11] - en internasjonal, multisenter, 

randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert, parallellgruppe, fase 3b-studie utført på 104 

studiesteder over hele Europa og USA. Kvalifiserte deltakere var i alderen 18–70 år, 

diagnostisert med migrene ved eller før 50 års alder, men ellers ved god helse. Deltakerne 

måtte ha vært diagnostisert med migrene i minst 12 måneder før screening. Kvalifiserte 

deltakere hadde enten episodisk (EM) eller kronisk migrene (KM), som definert i protokollen 

og basert på prospektivt samlet informasjon i løpet av 28-dagers innrulleringsperiode. 

 

 Studie 295 (NCT02066415; AMG334_20120295) [12, 13]- en randomisert, dobbeltblind, 

placebokontrollert fase 2-studie utført i 69 hodepine- og kliniske forskningssentre i Nord-

Amerika (Canada og USA) og Europa. Menn og kvinner i alderen 18–65 år, diagnostisert med 

kronisk migrene (med eller uten aura) ved eller før 50 års alder ble inkludert i studien. 

 



 

    
 

Tabell 2: Oversikt over relevante, innsendte studier 

 

Studie (akronym, 

id nr.) 

Populasjon Intervensjon Sammenlikning/ 

kontrollarmen 

Primære utfallsmål Viktigste sekundære 

utfallsmål 

FOCUS 

(NCT03308968) 

Voksne pasienter (18-

70 år) med episodisk 

eller kronisk migrene 

som tidligere har feilet 

på 2-4 klasser av 

profylaktiske 

legemidler 

Fremanezumab 

som subkutan 

injeksjon 225 

mg x 1 per 

måned eller 3 x 

225 mg hver 3. 

mnd 

Placebo (standard 

støttebehandling 

Gjennomsnittlig 

endring i antall 

månedlige 

migrenedager 

(MMD) fra baseline 

frem til uke 12 

Andel pasienter med minst 50 

% reduksjon i MMD 

(responsrate) 

 

Endring fra baseline i MMD 

med minst moderat alvorlighet 

 

Endring fra baseline i antall 

dager med akutt 

migrenebehandling per 

måned 

 

Sikkerhet og tolerabilitet 

295-studien 

(NCT02066415) 

Voksne pasienter (18-

65 år) med kronisk 

migrene med eller 

uten aura som har 

feilet på 0-3 tidligere 

profylaktiske 

behandlinger (35 % 

hadde feilet på 3) 

Erenumab 

subkutan 

injeksjon, 70 

eller 140 mg, 

hver 4. uke 

Placebo (standard 

støttebehandling) 

Endring i antall 

migrenedager per 

måned (MMD) fra 

baseline til de siste 

fire ukene av den 

dobbeltblinde 

behandlingsfasen 

(uke 9-12) 

Andel pasienter med minst 50 

% reduksjon i MMD 

(responsrate) 

 

Endring fra baseline i antall 

dager med akutt 

migrenebehandling per 

måned 

 

Sikkerhet og tolerabilitet 



 

 
   
 

 
 

 Indirekte sammenligning av fremanezumab og erenumab i 
kronisk migrene TF3+ populasjonen 

 
Sammenligning av inkluderte studier 
For sammenligning av effektdata ble Bucher-metoden for indirekte behandlingssammenligning (ITC) 
utført - en etablert tilnærming for å utføre indirekte sammenligninger mellom par av behandlinger i 
situasjoner der behandlingene sammenlignes i randomiserte studier med en felles komparator, som 
placebo [14]. 
 
Den viktigste forutsetningen for å bruke Buchers metode for ITC er at studiedesign og 
pasientegenskaper er tilstrekkelig sammenlignbare. TEVA hadde ikke levert tilstrekkelig 
dokumentasjonsgrunnlag som muliggjorde vurdering av den indirekte sammenligningen på 
innsendingstidspunktet. Dette forsinket vurderingsprosessen. Legemiddelverket har sammenlignet 
funksjonene i studiedesignet og vurdert om forskjellene kan ha medført skjevhet som favoriserte den 
ene CGRP-antagonisten fremfor den andre (Tabell 3). 
  
Tabell 3 Sammenligning av studiedesign 

 Fremanezumab, FOCUS trial 
(chronic and episodic migraine 
population) [11] 

Erenumab, Study 295 (chronic 
migraine population) [12, 13] 

Impact on ITC (as assessed by 
Legemiddelverket) 

Mechanism of 
Action 

A fully humanised monoclonal 
antibody (IgG isotype 2Δa) that 
potently and selectively binds 
to both isoforms of the CGRP 
molecule 

The only fully human 
monoclonal antibody that 
potently binds in a competitive 
and reversible manner to the 
CGRP receptor 

Different MoA. According to 
TEVA, failure on one CGRP 
antagonist does not preclude 
the efficacy of the other 
(experience from clinical 
practice). 
It is unclear whether MoA 
affects efficacy. 

Trial design Double-blind, placebo-
controlled, parallel-group, 
multicentre (US/Europe) phase 
3b trial. TF+ population was 
analysed post hoc 

Double blind, placebo 
controlled, multicentre 
(US/Europe phase 2 study. TF+ 
population was analysed post 
hoc. 

Not identified 

Stratification 
factors 

Migraine classification (chronic 
vs episodic), sex, country, and 
failure to two to three migraine 
preventive medication classes 
plus valproic acid or valproate 

Region (North America vs. 
Europe), medication overuse 
(yes vs. no) 

No, if patient characteristics 
balanced (see discussion 
below). 
 
 
 

Study phases Screening visit, a run-in period 
(28days), a 12-week DB 
treatment period, 6 months 
follow up period 

Screening visit, a run-in period 
(28days), a 12-week DB 
treatment period, 12 weeks 
safety follow-up period 

No 

Randomised pts 
nrs, Intention to 
treat (ITT) 
population 

ITT: 
Placebo, n=279 
Quarterly fremanezumab, 
n=276 
Monthly fremanezumab, n=276 
 
Chronic migraine stratum: 
Placebo, n=167 

ITT (chronic migraine patients): 
Placebo, n= 286, 
Erenumab 70mg, n=191, 
Erenumab 140mg, n=190 

No 
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Quarterly fremanezumab, 
n=169 
Monthly fremanezumab, n=173 

Patients in TF 3+ 
group 

Placebo, n=91 
Quarterly fremanezumab, n=99 
Monthly fremanezumab, n=103 

Placebo, n= 98, 
Erenumab 70mg, n=66, 
Erenumab 140mg, n=65 

No, the studies were not 
powered to detect an effect 
for the TF 3+ population. The 
effect estimates from Study 
295 would be more uncertain 
due to a lower sample size 

Chronic migraine 
definition 

15 or more headache days per 
month, of which 8 or more 
were migraine days 

The same No 

Inclusion criteria 
for Chronic 
Migraine patients 

Participants with chronic 
migraine had a headache on at 
least 15 days per month, with 
at least 8 days fulfilling the 
ICHD-3 beta criteria for 
migraine with aura or without 
aura, probable migraine, or use 
of triptans or ergot 
derivatives to treat an 
established headache.  
 
Age 18-70, diagnosis of 
migraine with onset at or 
before age 50 years. 
Participants were required to 
have history of migraine for at 
least 12 months before 
screening 
 
Documented failure following 
2-4 pharmacological classes of 
migraine preventive 
medications 

Patients who experienced 15 
or more headache days per 
month, with 8 or more 
migraine days per month. 
 
 
 
 
 
 
 
Age 18-65, diagnosis of 
migraine with onset at or 
before age 50 years. 
Participants were required to 
have migraine in each  of the 3 
months before screening 
 

No, main inclusion criteria 
very similar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
See below 

Exclusion criteria If not 2-4 prior classes Patients were excluded if they 
had no therapeutic response 
to more than three preventive 
treatment categories 

Patients in FOCUS potentially 
more heavily pretreated. In 
FOCUS, patients who 
previously failed on 2-4 
classes of preventative 
medications were included, 
whereas in Study 295 patients 
who had >3 preventative 
medications were excluded. 
 
 

 No preventive comedication 
Botulinum toxin not allowed 3 
months before screening 

No preventive comedication, 
Botulinum toxin not allowed 4 
months before screening 

Minimal 
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Definition of 
failure to 
previous 
treatments 

1. Efficacy Failure: 
-Patients must have 
documented inadequate 
response 
-Inadequate response is 
defined as: no clinically 
meaningful improvement per 
treating physician’s judgment, 
after at least 3 months of 
therapy at a stable dose 
considered appropriate for 
migraine prevention according 
to accepted country guidelines.  
2. Tolerability failure:  
-Treatment has to be 
interrupted because of adverse 
events that made it intolerable 
by the patient  
3. Not suitable:  
-The drug is contraindicated or 
not suitable for the patient. 
 

1. Efficacy failure 
 - Lack of efficacy as recorded 
by the investigator 
2. Tolerability failure 
 - Poor or unacceptable 
tolerability as recordered by 
investigator 
 
 
 
 
 

The definition of failure is 
based on class/category of 
preventative medication. 
 
 
 
 
Legemiddelverket accepts 
that both subgroups included 
patients difficult to treat who 
failed on ≥ 3 previous 
classes/categories and who 
might have tried even a higher 
number of preventative 
treatments (but discontinued 
eg due to the tolerability 
issues or the failure was self-
reported). 
 
 

Primary endpoint 
definition: 
monthly migraine 
days (MMD) 

Mean change from baseline in 
the monthly average number of 
migraine days during the entire 
12 weeks after the first dose of 
study drug 

Mean change in monthly 
migraine days from baseline to 
the last 4 weeks of the 12-
week double-blind 
treatment phase. 

The definitions are different.  
 
For the ITC in the TF3+ 
population, TEVA has used 
data from FOCUS from the 
same time points as in Study 
295.  
 

Analysis method 
for the MMD 
endpoint 

ANCOVA with treatment, 
sex,region, special group of 
treatment failure, migraine 
classification, and treatment by 
migraine classifiction 
interaction as fixed effects, and 
baseline number of migraine 
days and years since onset of 
migraine as covariates 
 
A sensitivity analysis with a 
mixed-effects repeated 
measures (MMRM) analysis 
method available 
 

A linear mixed effects model 
includes treatment group, 
baseline value, stratification 
factor, scheduled visit, and the 
interaction of treatment group 
with a scheduled visit. 
Unstructured covariance 
matrix assumed. 

There is a difference in the 
analysis method of the 
primary endpoint. 
Legemiddelverket has noted, 
however, that the results of 
the primary endpoint in 
FOCUS were unaffected by 
the analysis method. The 
impact is, therefore, limited. 
 
For the ITC in the TF3+ 
population, TEVA has 
submitted an analysis 
conducted with MMRM 
 
 

Endpoint 
definition: 50% 
response rate 

The change from the baseline 
in the monthly average number 
of migraine days during the 4-
week period after the first dose 
of study drug and the 
proportions of participants with 
a 50% or greater response (ie, 
participants achieving a 
≥50% reduction in the monthly 
average number of migraine 
days during the 4-week and 12-
week periods after the first 
dose of study drug). 

At least a 50% reduction from 
baseline in monthly migraine 
days in the last 4 weeks 
of the 12-week double-blind 
treatment phase, calculated 
based on the following: 
if (change in monthly migraine 
days from baseline to the last 
4 weeks of the 
double-blind treatment phase) 
*100/baseline monthly 
migraine days is less than or 
equal to – 50% 

The definitions are different.  
 
For the ITC in the TF3+ 
population, TEVA has used 
data from FOCUS from the 
same time points as in Study 
295. 
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Sammenligning av pasientkarakteristika 
Pasientegenskaper rapportert for TF3 + populasjonen er begrenset. Til tross for manglende 
stratifisering for tidligere linjer med forebyggende behandlinger, er pasientkarakteristika imidlertid 
tilnærmet balansert mellom armene innenfor FOCUS og Studie 295 (Tabell 4). Pasientkarakteristika 
som inngikk i analysen er basert på ITT-populasjonen for erenumab og sikkerhetspopulasjonen for 
fremanezumab (med unntak av MMD-baseline basert på mITT-populasjon). 
 
Tabell 4 Baseline-demografi og kliniske egenskaper hos pasienter med ≥3 tidligere behandlingssvikt 

  Fremanezumab Erenumab 

  FOCUS (NCT03308968) Ashina, 2018 (NCT02066415) 

  Fremanezumab 

quarterly 

N=99 

Fremanezumab 

monthly 

N=104 

Placebo 

N=90 

Erenumab 

140 mg 

N=65 

Erenumab  

70 mg 

N=69 

Placebo 

N=98 

Mean age (years) 47.5 (11.78) 45.1 (11.62) 46.0 (10.27) 44.1 (11.3) 42.8 (11.5) 42.4 (11.5) 

Female, n (%) 81 (82) 84 (81) 79 (88) 59 (90.8) 62 (89.9) 72 (73.5) 

Mean disease 

duration (years) 

24.8 (15.20) 25.2 (14.12) 24.8 (13.39) 24.6 (11.9) 24.5 (13.3) 24.8 (13.2) 

Mean monthly 

migraine days 

(MMD)  

17.1 (4.55) 17.5 (5.38) 18.2 (4.83) 19.0 (4.7) 18.9 (4.4) 18.6 (4.3) 

Mean monthly 

acute migraine-

specific 

medication days 

15.0 (6.10) 14.2 (6.43) 14.1 (7.19) 12.5 (6.1) 11.0 (7.6) 12.0 (7.1) 

Notes: 

[1] Sample sizes, mean age, percent female, and mean disease duration for FOCUS arebased on the safety analysis 

population. Mean MMDs are based on the mITT population. 

[2] Data are mean (SD) or n (%). 

 
Legemiddelverkets vurdering av studiedesign og pasientkarakteristika 
Totalt sett er studiene og pasientkarakteristikkene tilstrekkelig like til å muliggjøre en ITC ved bruk av 
Buchers metode. Pasientene hadde en tilnærmet lik gjennomsnittlig sykdomsvarighet og MMD ved 
baseline. De viktigste forskjellene finnes i eksklusjonskriteriene i studiene. I Studie 295 var pasienter 
som ikke hadde forsøkt mer enn 3 tidligere forebyggende behandlinger uten å nå behandlingsmålet 
ekskludert, mens i FOCUS ble det inkludert pasienter som tidligere ikke hadde nådd 
behandlingsmålet etter å ha forsøkt 2-4 forebyggende behandlinger. Dette kan indikere at pasienter i 
TF3 + undergruppen fra FOCUS var mer forbehandlet enn i Studie 295. Pasienter i FOCUS var også 
eldre og hadde høyere gjennomsnittlig antall dager per måned med akutt migrene-spesifikk medisin. 
Ettersom definisjonen av behandlingssvikt og kategorisering ikke er enslydende, er effekten av den 
tidligere behandlingshistorikken vanskelig å beskrive. Legemiddelverket aksepterer at begge 
undergruppene inkluderte pasienter som var vanskelige å behandle, hadde mislyktes i ≥ 3 tidligere 
klasser / kategorier, og som kan ha prøvd et enda større antall forebyggende behandlinger (men 
avbrutt f.eks. på grunn av tolerabilitetsproblemer). Det var også forskjeller i definisjonen av 
endepunkter. I FOCUS var endringen i MMD fra baseline og bestemmelse av respons basert på den 
totale 12 ukers behandlingsperioden. I Studie 295 ble MMD og respons basert kun på de siste 4 
ukene av den 12 ukers totale behandlingsperioden (uke 8-12). For sammenligningen i TF3 + -
populasjonen har TEVA brukt de samme tidspunktene fra FOCUS som rapportert for Studie 295. 
 



19/09361  08.11.2019  Side 21/29 

 

Resultater for effekt 
Analyser ble utført for studier i kronisk migrene (KM), episodisk migrene (EM) og samlet KM og EM, 
blant pasienter som hadde sviktet to til fire, og minst tre tidligere forebyggende migrene 
behandlinger. Forespørselen fra Legemiddelverket gjaldt effekten av fremanezumab sammenlignet 
med erenumab ved KM med et spesifikt fokus på pasientpopulasjonen som ikke hadde respondert på 
minst tre tidligere behandlinger (TF3+ populasjon) eller var kontraindisert for annen tilgjengelig 
behandling. Derfor presenterer denne rapporten resultatene som er spesifikke for denne 
underpopulasjonen. 
 
Resultatene inkludert i Bucher analysen var:  

 forskjell i absolutt endring fra baseline i antall månedlige migrene dager (MMDs) for aktiv 
behandling versus placebo 

 50% og 30% responsrate (RR), definert som andelen pasienter som oppnår henholdsvis minst 
50% eller 30% reduksjon i MMD fra baseline. 
 

Inngangsverdiene for ITC presenteres nedenfor. Tidspunktene for vurderingene ble justert slik at de 
ble tilsvarende mellom FOCUS og Studie 295. 
 
Tabell 5 Behandlingseffekt; reduksjon i antall månedlige migrene dager (uke 9-12), TF 3+ populasjon 

Trial, NCT Treatment Treatment effect 
(active arm vs. 
placebo arm) 

Standard error 

Ashina, 2018 

NCT02066415 

Erenumab 70 mg  2.5 0.89 

Erenumab 140 mg  4.1 0.89 

FOCUS 

NCT03308968 

Fremanezumab quarterly   

Fremanezumab monthly   

Merk: den primære kilden til data for erenumab var publikasjonen Ashina 2018 og tilhørende tilleggsbilag [12]. 
I tilfeller der ingen data var tilgjengelige for utfall av interesse (dvs. 30% responder rate [RR]), ble den supplert 
med ytterligere informasjon rapportert i NICE-innsendingen [15]. 

 
Tabell 6 Andel pasienter med 30% responsrate (uke 9-12), TF 3+ populasjon 

Trial, NCT Treatment Sample size Proportion 

Ashina, 2018 

NCT02066415 

Erenumab 70 mg  66 47.1% 

Erenumab 140 mg  65 52.9% 

Placebo 98 27.5% 

FOCUS 

NCT03308968 

Fremanezumab quarterly   

Fremanezumab monthly   
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Placebo   

 
 
Tabell 7 Andel pasienter med 50% responsrate (uke 9-12), TF 3+ populasjon 

Trial, NCT Treatment Sample size Proportion 

Ashina, 2018 

NCT02066415 

Erenumab 70 mg  66 34.8% 

Erenumab 140 mg  65 38.5% 

Placebo 98 15.3% 

FOCUS 

NCT03308968 

Fremanezumab quarterly   

Fremanezumab monthly   

Placebo   

Merk: For analysen av 30% RR blant pasienter med CM ble ikke tidsrammen for resultater for erenumab 140 
mg og 70 mg (NICE Submission, 2018) rapportert eksplisitt. Disse resultatene ble antatt å bli rapportert i uke 9-
12. I tillegg ble det ikke rapportert studiestørrelser for 30% RR for erenumab 140 mg og 70 mg. Det ble antatt 
at studiestørrelsene var de samme som de publiserte studiestørrelsene for 50% RR (Ashina 2018; 
NCT02066415). 
 

Resultatene fra den indirekte sammenligningen er presentert i Tabell 8 nedenfor. For TF3+ KM 
populasjonen var reduksjon i MMD numerisk større for fremanezumab sammenlignet med 
erenumab 70 mg, og numerisk lavere sammenlignet med erenumab 140 mg (ingen signifikante 
forskjeller; p> 0,05). For 30% responsrate (RR) viste fremanezumab numerisk større reduksjon i MMD 
sammenlignet med erenumab (ingen signifikante forskjeller; p> 0,05). Sammenlignet med erenumab, 
var 50% RR numerisk større for fremanezumab månedlig dosering, og lavere for fremanezumab 
kvartalsvis dosering (ingen signifikante forskjeller; p> 0,05). 
 

Tabell 8 ITC resultatene for MMD, 30% RR og 50% RR  i uke 9-12, fremanezumab sammenlignet med  erenumab i TF3+ KM 
populasjonen  
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Legemiddelverkets vurdering 
Totalt sett er det ingen indikasjoner på at effekten av fremanezumab avviker fra erenumab i TF3+ 
populasjonen når det gjelder endring fra baseline i MMD eller responsrate. 
 
TEVA valgte å bruke erenumab-data for TF3+ -populasjonen fra en artikkel av Ashima et al [12], 
basert på ITT-populasjonen, dvs. randomiserte pasienter. Disse dataene er forskjellige fra dataene 
som tidligere ble brukt i metodevurderingen av erenumab [1]. Årsaken til denne forskjellen er at ITT-
populasjonen inkluderte noen pasienter med baseline-MMD under 15, mens Novartis (innehaver av 
markedsføringstillatelse) i erenumab-innleveringen til Legemiddelverket bare valgte pasientene med 
MMD> 15. Legemiddelverket har valgt å ikke forfølge saken videre ettersom baseline MMD synes å 
være lignende i TF3+ -populasjonen mellom FOCUS og Studie 295.  
 
En ITC utført av Legemiddelverket for MMD reduksjon mellom fremanezumab og erenumab ( -1,66 
(95% Cl: -3,81, 0,48) for erenumab 70 mg vs placebo, og -4,27 (-6,82, -1,71) for erenumab 140 mg vs 
placebo) gav følgende resultater: 

  for fremanezumab kvartalsvis vs erenumab 70 mg (p = 0,45) 

  for fremanezumab kvartalsvis vs erenumab 140 mg (p = 0,31) 

  for fremanezumab månedlig vs erenumab 140 mg (p = 0,49) 

  for fremanezumab månedlig vs erenumab 70 mg (p = 0,25) 

Disse resultatene bekrefter at reduksjon i MMD for fremanezumab ser ut til å være numerisk større 
enn erenumab 70 mg, men numerisk mindre enn erenumab 140 mg. Det var ingen statistisk vesentlig 
forskjell mellom de to CGRP-antagonistene. 
 
 
Resultater for sikkerhet  
Teva har gjort en indirekte sammenligning av sikkerhetsprofilen (tabell 8) mellom fremanezumab, 
erenumab og sammenligningsalternativet som var ingen bruk av profylaktiske legemidler (placebo). 
Det er kun gjort en sammenligning av andel pasienter med bivirkninger, andel med alvorlige 
bivirkninger og andel som måtte slutte med behandling på grunn av bivirkninger. Teva har ikke 
foretatt indirekte sammenligning av andel av type enkeltbivirkninger.  
Den indirekte sammenligningen av sikkerhet er basert på kliniske studier med en pasientpopulasjon 
diagnostisert med episodisk og kronisk migrene som primært ikke hadde hatt effekt av et ulikt antall 
tidligere profylaktiske behandlingsalternativer [11, 16, 17]. I Tabell 9 nedenfor er det dessuten 
inkludert noen pasienter med kronisk migrene behandlet med erenumab som hadde hatt effekt av 
tidligere profylaktisk behandling. Behandlingsvarigheten med legemidlet fremanezumab og 
erenumab i de kliniske studiene var 12 uker.  
 
Pasienter med alvorlige kardiovaskulære sykdommer ble ekskludert fra de kliniske studiene for begge 
legemidlene. I tillegg ble gravide og eldre pasienter (>70 år for fremanezumab og >65 år for 
erenumab) også ekskludert. Ingen sikkerhetsdata er derfor tilgjengelig hos disse 
pasientpopulasjonene. 
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Tabell 9 Rapportering av andel pasienter med bivirkninger, andel med alvorlige bivirkninger og andel med bivirkninger som 
medførte brudd i behandlingen av fremanezumab og erenumab etter 12 ukers behandling 

 Fremanezumab Erenumab 

 Pooled EM and CM data* CM** EM* 

 

Placebo 
 
 

(n = 277) 

Quarterly 
(675 mg) 

 
(n = 276) 

Monthly 
(225/225
/225 mg) 
(n = 111) 

Placebo 
 
 

(n = 423) 

70 mg 
 
 

(n = 282) 

140 mg 
 
 

(n = 280) 

Placebo 
 
 

(n = 124) 

140 mg 
 
 

(n = 119) 

Any AE 134 (48%) 151 (55%) 
44 

(40%) 
172 (41%) 122 (43%) 

141 
(50%) 

67 
(54%) 

65 
(55%) 

Any SAE 
4 

(1%) 
2 

(<1%) 
1 

(<1%) 
11 

(3%) 
9 

(3%) 
3 

(1%) 
1 

(1%) 
2 

(2%) 

Any AE leading to 
treatment 
discontinuation  

3 
(1%) 

1 
(<1%) 

1 
(<1%) 

3 
(<1%) 

0 
2 

(<1%) 
1 

(1%) 
0 

Abbreviations: AE = adverse event; CM = chronic migraine; EM = episodic migraine; SAE = serious adverse event. 

Note: *In a two to four prior treatment failure population; ** Pooled data for no, ≥1, and ≥2, prior treatment failure populations. 

Source: (Ferrari 2019; Ashina 2018; Reuter 2018) 

 
Behandlingsrelaterte bivirkninger observert hos pasientene som fikk fremanezumab og erenumab 
var i hovedsak milde til moderate og kortvarige. De vanligst rapporterte bivirkninger for begge 
legemidlene var lokale reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, erytem, kløe, hardhet)[7, 10]. 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Pasienter både med og uten effekt av tidligere profylaktisk behandling er inkludert i den indirekte 
sammenligningen i Tabell 9 ovenfor. Dataene angitt i Tabell 9 er derfor ikke fullstendig representativ 
for den vurderte pasientpopulasjonen med kronisk migrene med minst 3 tidligere behandlinger uten 
effekt som inngår i ITC. Legemiddelverket har imidlertid vurdert sikkerhetsprofilen på et overordnet 
nivå. Avviket i pasientpopulasjonen inkludert i Tabell 9 er vurdert å ikke ha vesentlig betydning for 
innvirkning på andel eller type av de rapporterte bivirkningene. Til tross for at virkningsmekanismen 
er noe forskjellig mellom fremanezumab og erenumab, henholdsvis selektiv binding til liganden 
kalsitonin-gen-relatert peptid (CGRP) og selektiv CGRP-reseptorantagonist, antas sikkerhetsprofilen å 
være tilnærmet lik. 
 
Tilgjengelige sikkerhetsdata indikerer også sammenfallende type bivirkninger og dessuten omtrent 
tilsvarende bivirkningsfrekvens for fremanezumab, erenumab og placebo [7, 10]. 
Med bakgrunn i virkemekanismen foreligger det en økt teoretisk potensiell risiko for å utvikle 
kardiovaskulære tilstander da erenumab og fremanezumab hemmer effekten av CGRP og demper 
vasodilatasjon. Det er ikke oppdaget spesifikke sikkerhetssignaler for pasienter med kardiovaskulære 
risikofaktorer i dataene som foreligger. Imidlertid er disse dataene basert på et begrenset antall 
pasienter og svært kort behandlingsvarighet [7, 10]. Langtidsdata for sikkerheten til fremanezumab 
ble sendt inn av Teva etter forespørsel fra Legemiddelverket. Resultater fra 1 års oppfølgingsstudie 
indikerer ingen vesentlig endring i sikkerhetsprofilen i løpet av denne perioden [18]. Likevel vurderes 
det at det er begrenset erfaring med langtidsbehandling av fremanezumab og erenumab og dermed 
usikkerhet med hensyn på insidens av sjeldne bivirkninger. Dessuten har fremanezumab og 
erenumab relativt lang halveringstid (henholdsvis 30 og 28 dager) som medfører usikkerhet med 
hensyn på varighet og muligheten for å reversere eventuelle sjeldne bivirkninger. 
I og med at eldre pasienter og pasienter med alvorlige kardiovaskulære sykdommer ble ekskludert 
fra studiene er ikke dataene for sikkerhet uten videre representative for den generelle 
pasientpopulasjonen med kronisk migrene. 
 
Konklusjon indirekte sammenligning 
Målet med denne metodevurderingen er å sammenligne og evaluere tilgjengelig dokumentasjon for 
effekten av forebyggende behandling med virkning mot CGRP (inkludert fremanezumab og 
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erenumab), ved å bruke Bucher-metoden til ITC. Dessuten er det foretatt en oppsummering og en 
indirekte sammenligning av tilgjengelige sikkerhetsdata for de respektive behandlingene. Denne 
evalueringen fokuserte på en underpopulasjon av pasienter med kroniske migrene som ikke hadde 
respondert på minst tre tidligere behandlinger (dvs. TF3+ populasjon) eller at tilgjengelig behandling 
var kontraindisert. 
 
De inkluderte studiene, FOCUS og Studie 295, ble identifisert via et systematisk litteratursøk. 
Studiene var tilstrekkelig like med tanke på design og pasientegenskaper for å utføre en ITC. Totalt 
sett indikerer effektresultatene (endring i antall dager per måned med migrene og responsrate) 
ingen klinisk relevante forskjeller mellom fremanezumab og erenumab i denne pasientpopulasjonen. 
Overordnet viser den indirekte sammenligningen av sikkerhetsdata for fremanezumab og erenumab 
vs. placebo, ingen vesentlige forskjeller i bivirkningsprofil eller frekvens. De rapporterte bivirkningene 
er primært identifisert fra studier med kun 12 ukers varighet av behandling. Det foreligger dermed 
usikkerhet med hensyn på sjeldne bivirkninger og bivirkninger som fremkommer etter lang tids 
behandling. 
 
I en nylig publisert evaluering av ITC mellom erenumab og fremanezumab basert på en bredere CM- 
og EM-populasjon, konkluderte Medicinrådet i Danmark med tilstrekkelig likhet mellom produktene 
når det gjelder reduksjon av MMD, 50% RR, livskvalitet og bivirkninger [19]. 
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3 Økonomisk analyse  
Teva har sendt inn en kostnad nytte analyse av profylaktisk behandling med fremanezumab 
sammenlignet med SoC. Denne analysen er ikke vurdert.  
 
Teva har i tillegg levert en indirekte sammenligning av fremanezumab og erenumab som kan inngå i 
en kostnad minimeringsanalyse. Denne har Legemiddelverket vurdert.   
 
Etablering av effektlikhet er nærmere beskrevet i kap. 2. Ut over dette har ikke Legemiddelverket 
gjort en vurdering av kostnadene forbundet med legemidlene ettersom det ikke er relevant å 
sammenligne prisene på AUP-nivå fordi legemidlene ikke er kostnadseffektive til den prisen. 
Prisnivået på legemidlene vil framkomme i forhandlingene som utføres av Sykehusinnkjøp. Øvrige 
kostnader vil være like for fremanezumab og erenumab.  
 
Gitt de kliniske dataene og bivirkningene er det heller ingen grunn til å anta forskjeller i andre 
kostnader enn legemidler for disse pasientene.   
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4 BUDSJETTKONSEKVENSER 
Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring basert på antagelsen om at Ajovy 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. 
 
I metodevurderinger for forhåndsgodkjent refusjon vises budsjettkonsekvensene i konsekvenser for 
folketrygdens legemiddelbudsjett og konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet (inklusive 
konsekvensene for folketrygdens legemiddelbudsjett).  
 
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett: 
I metodevurdering av Aimovig [1] ble det estimert at å behandle aktuelle pasienter med kronisk 
migrene med CGRP-hemmere vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 153 millioner NOK inkl mva i 
det femte budsjettåret (basert på maksimal AUP, før eventuelle rabatter) i subgruppen TF3+.  
 
Budsjettkonsekvenser er estimert for alle CGRP-hemmere samlet.  
 
Det er knyttet stor usikkerhet til dette budsjettanslaget.  
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5 Oppsummering og konklusjon 
 
Legemiddelverket har i denne metodevurderingen kun vurdert om effekten mellom fremanezumab 
og erenumab er sammenlignbar. Prioriteringskriteriene ble vurdert oppfylt i metodevurderingen av 
erenumab. Ved dokumentert effektlikhet for den samme pasientpopulasjonen ved behandling med 
fremanezumab er prioriteringskriteriene også oppfylt for fremanezumab så lenge prisen er lik eller 
lavere enn erenumab.  
 
Prisnivå er ikke ferdig etablert på tidspunkt for ferdigstillelse av denne metodevurderingen og 
beslutning om innføring på forhåndsgodkjent refusjon er derfor ikke tatt på nåværende tidspunkt.  
 
Metodevurderingen kan legges til grunn for at Teva kan inngå i forhandlinger på like vilkår som 
Novartis.  
 
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 samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.  
 
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre CGRP-hemmere er over 
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.  Beslutning om innføring på forhåndsgodkjent refusjon avventer 
ferdigstillelse av prisforhandlinger som gjennomføres av Sykehusinnkjøp.  
 
 
 
 
 
 
 

Statens legemiddelverk, 08-11-2019  

Hallstein Husbyn (e.f.) Saksutredere 

Enhetsleder Ania Urbaniak 

Tove Lill Stendal 

Rita Hvalbye 

Christina Sivertsen 
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